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A  minha alma tá armada e apontada1 
Para cara do sossego! 

(Sêgo! Sêgo! Sêgo! Sêgo!) 
Pois paz sem voz, paz sem voz 

Não é paz, é medo! 
(Medo! Medo! Medo! Medo!) 

 
Às vezes eu falo com a vida, 

Às vezes é ela quem diz: 
"Qual a paz que eu não quero conservar, 

Prá tentar ser feliz?" 
 

As grades do condomínio 
São prá trazer proteção 

Mas também trazem a dúvida 
Se é você que tá nessa prisão 

 
Me abrace e me dê um beijo, 

Faça um filho comigo! 
Mas não me deixe sentar na poltrona 

No dia de domingo, domingo! 
 

Procurando novas drogas de aluguel 
Neste vídeo coagido... 

É pela paz que eu não quero seguir admitido 
 

É pela paz que eu não quero seguir 
É pela paz que eu não quero seguir 

É pela paz que eu não quero seguir admitido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero).Grupo O Rappa . Autoria: Marcelo Yule 
 



RESUMO 
  

O Brasil é um país marcado pela violência. Ela tem vitimizado grande parte da população, 
em especial jovens com menos de 19 anos, na maioria negros e pobres. Muitos destes 
jovens encontram-se nas ruas em busca do próprio sustento e da família, enquanto 
constroem  um modo próprio de existência, pautado em formas múltiplas de sociabilidade. 
Em torno deles circulam preconceitos e mitos que apontam em diversas direções, mas que 
falam de uma sociedade marcada por enormes diferenças sociais, que não assume a 
responsabilidade por suas próprias crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social e pessoal, e que sequer os reconhece como sujeitos. A existência destes sujeitos que 
compõem o território urbano incomoda a muitos e, por vezes, tem provocado discussões em 
torno da revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, da necessidade de se “limpar” a 
cidade, trancafiando-os em prisões e reformatórios ou até exterminá-los. Trata-se de idéias 
que se fundamentam na concepção de que estas crianças e adolescentes são seres 
incorrigíveis, visto que são afeitos ao mal, não valorizam a vida e nada temem, nem mesmo 
a morte.Esta tese, Sentidos de Vida e Morte pra Meninos com Experiência de Moradia de 
Rua, se propõe a discutir sobre os mecanismos que geram estes entendimentos em torno de 
crianças e adolescentes com experiência de moradia de rua, referendando-se em Foucault, 
Deleuze, Guattari e Rolnik, autores que concebem o socius como usina de produção de 
verdades, realidades e subjetividades. Nesta perspectiva, ela objetiva também conhecer os 
sentidos que estes jovens atribuem à vida e à morte, com o intuito de romper com os mitos 
e modelizações que intentam defini-los. O que seria a vida para crianças e adolescentes que 
pautam uma sociabilidade no complexo espaço urbano? Como estes jovens concebem a 
própria existência? Que sentidos atribuem à morte? O que há de vida na morte? O que há 
de morte na vida? Por que – e para que – viver? Por que – e para que – morrer? Estas são as 
perguntas norteadoras deste estudo. Como proposta teórico-metodológica de investigação, 
optou-se pela Sociopoética, em virtude de ela conceber o pensar como um exercício em que 
se articulam conceitos e afetos, além de introduzir o grupo como unidade de referência na 
produção de conhecimento, aqui entendido como o grupo-pesquisador. À guisa dos 
resultados da pesquisa, o grupo-pesquisador produziu conceitos plurais em torno da vida e 
da morte, os quais foram interpretados à luz do pensamento complexo de Morin. Dentre os 
conceitos produzidos destacam-se vida e morte como caminhos articulados ao bem e ao 
mal; vida e morte furacões, vida-labirinto, vida-jogo, morte-revelação, morte-ponte-escura, 
casa-escura, monstro destruidor, manifestando o quanto a violência tem marcado as formas 
de subjetivação de  crianças e adolescentes com experiência de moradia de rua. 
 
Palavras-chave: vida, morte, meninos  com experiência de moradia de rua, formas de 
subjetivação,  Sociopoética. 
 

 
 

 
 
 
 
 



ABSTRACT  
   

Brazil is a country marked by violence. It has victimized  a large population, particularly 
young age of 19, mostly black and poor. Many of these young people are on the streets in 
pursuit of their own living and family, while building their own way of existence, based on 
multiple forms of sociability. Around them circle prejudices and myths that point in 
different directions, but they speak of a society marked by huge social disparities, which 
assumes no responsibility for their own children and adolescents in situations of social 
vulnerability and personal, and not even recognize them as social subjects.The existence of 
these subjects that make up the urban territory bothers many and sometimes has led 
discussions on the revision of the Statute for Children and Adolescents, the need for "clean" 
the city, shutting them in prisons and reformatories or to exterminate them. These are ideas 
that are based on the notion that these children and teens are incorrigible beings, since they 
are accustomed to evil, do not value life and fear nothing, not even death.  
This thesis, Meanings of Life and Death for Children with Experience House Street, aims to 
discuss on the mechanisms that generate these understandings about children and 
adolescents with experience of street housing, endorsing on Foucault, Deleuze, Guattari and 
Rolnik, authors who design the socius as a factory for the production of truths, realities and 
subjectivities. In this perspective, it also aims to understand the meanings they attach to the 
young life and death, with the intention of breaking with the myths and model calculations 
that attempt to define them. What would life for children and adolescents who guided a 
complex sociality in urban space? How these young people perceive their own existence? 
What meanings attributed to death? What's life in death? What is death in life? Why - and 
what - live? Why - and what - to die? These are the questions guiding this study. As the 
theoretical and methodological investigation, we chose to Poetry Society because of her 
design thinking as an exercise in which they articulate concepts and feelings, and 
introduces the group as a reference in the knowledge production, defined here as the group 
researcher. By way of research results, the research group produced around plural concepts 
of life and death, which were interpreted in light of the complex thought of Morin. Among 
the concepts produced stand out life and death as articulated pathways to good and evil, life 
and hurricanes death, life-maze, game, life, death, revelation, death bridge dark, dark house, 
monster destroyer, expressing how much violence has marked the forms of subjectivity of 
children and adolescents with experience of housing street.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMÉ 
  

Le Brésil est un pays marqué par la violence. La violence marque depuis des années une 
grosse partie de la population, en particulier les jeunes de moins de 19 ans, notemment les 
nègres et les pauvres. Ces jeunes sont souvent dans les rues en quête d'un moyen de vie 
pour eux-mêmes et pour leur famille, et en même temps construisent un mode propre de 
l'existence, sur la base de multiples formes de socialité. Autour d'eux circulent des préjugés 
et des mythes qui pointent dans des directions différentes, mais qui parlent d'une société 
marquée par d'énormes différences sociales, qui n'assume aucune responsabilité de leurs 
enfants et adolescents en situation de vulnérabilité sociale et personnelle, et même ne les 
reconnaît guère comme sujets. L'existence de ces sujets qui constituent le territoire urbain 
dérange la société, et parfois conduit à des discussions à propos de la révision du statut des 
enfants et des adolescents, du besoin de «nettoyer» la ville, les enfermer dans des prisons et 
de redressement ou même de les exterminer. Il s’agit des idées qui sont fondés sur la pré-
conception que ces enfants et adolescents sont des êtres incorrigibles, car ils sont habitués 
au mal, ne valorisent la vie et ne craignent rien, même pas la mort. Cette thèse, Sens de Vie 
et de Mort chez les Enfants ayant Expérience comme Habitants de Rues, a pour but de 
discuter sur les mécanismes qui génèrent ces ententes sur les enfants et les adolescents 
ayant une expérience d’habitation de rue, appuyée sur Foucault, Deleuze, Guattari et 
Rolnik, auteurs qui conçoivent le socius comme une usine de production de vérités, des 
réalités et des subjectivités. Dans cette perspective, elle vise également à comprendre le 
sens que ces jeunes gens attachent à la vie et à la mort, afin de briser les mythes et les 
modèles qui tentent de les définir. Que serait la vie des enfants et des adolescents qui ont 
guidé une socialité complexe dans l'espace urbain? Comme ces jeunes conçoivent leur 
existence? Quels sens attribuent-ils à la mort? Qu'y-a-t-il de vie dans la mort? Qu'y-a-t-il de 
mort dans la vie? Pourquoi - et dans quel objectif - vivre? Pourquoi - et dans quel objectif - 
de mourir? Telles sont les questions d'orientation de cette étude. Le choix théorique et 
méthodologique de cette recherche est fondée sur la Sociopoïèse en raison de son design 
être conçu comme un exercice dans lequel s’articulent des concepts et des affections, et 
introduit le groupe de référence dans la production de connaissances, défini ici comme 
groupe-chercheur. En guise de résultats de la recherche, le groupe-chercheur a produit des 
concepts pluriels autour de la vie et de la mort, qui ont été interprétées à la lumière de la 
pensée complexe de Morin. Parmi les concepts produits se distinguent ceux de vie et mort 
en tant que parcours articulés au bien et au mal ; vie et mort « ouragans », vie-labyrinthe, 
vie-jeu, mort-révélation, mort-pont-noir, maison-noir, monstre destructeur, en exprimant 
combien la violence a marqué les formes de la subjectivité des enfants et des adolescents 
ayant de l'expérience de vivre dans la rue. 
 
Mots-clés: vie, mort, des enfants ayant de l'expérience d’habitation dans la rue, des formes 
de subjectivité, Sociopoïèse. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro de mim 
Morreram muitos tigres 

Os que ficaram, no entanto, são livres. 
 

Lau Siqueira 
 
 
 

Tive uma infância povoada por muitas das personagens de fábulas infantis contadas 

por minha mãe, histórias de adormecer. Muitos dos meus sonhos foram habitados por 

protagonistas destas narrações, boa parte do meu pequeno universo infantil foi construída a partir 

das fadas, monstros, princesas, bruxas e reis destes belos contos de ninar.  

Lembro-me da Bela Adormecida, pobre princesa enfeitiçada pela bruxa má e da luta 

do príncipe para encontrar sua amada e salvá-la do feitiço; da pobre Gata Borralheira, subjugada 

pela perversidade de mulheres-más, também salva pelo homem a quem ela amava; de 

Chapeuzinho Vermelho, cantante – e desobediente - menina que, ao entregar doces para sua avó, 

desvia-se do caminho indicado por sua mãe (entenda-se: o caminho do bem) e é perseguida pelo 

esperto – e faminto – lobo mau, mas salva pelos bravos caçadores. Vivenciei tantas princesas e 

boas meninas sendo salvas por bravos guerreiros, quantas bruxas sendo punidas por sua 

maldade; alegrei-me tanto com príncipes e princesas que “viveram felizes para sempre”, quanto 

com o sempre triste fim das bruxas más. 

E assim ia se construindo meu universo infantil: admirando o bem e temendo o mal; 

identificando-me com a boa (e passiva) moça, vulnerável à ação perversa da mulher má, mas 

redimida pelo homem de sua vida, que a salva de toda perversidade da qual era vítima. No meu 

modo de compreender o mundo, o certo se opunha ao errado; o bem, ao mal; a justiça, à 

injustiça; a vida, à morte... Como conseqüência dos erros, castigo (era o justo); aos “homens de 

boa vontade”, a virtude; às pessoas más, a morte, o sofrimento, a prisão. 

Assim, entre a casa, a escola e a Igreja, fui construindo em mim os conceitos e 

valores dignos de um a “boa moça” de classe média, alinhada aos padrões legais e escalões 

morais previstos pela sociedade em que vivia.  
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Estava tudo muito bem organizado no meu mundo infantil até que, aos treze anos, 

minha mãe, naquele momento referência principal em minha existência, perdeu um irmão 

repentinamente, o que fê-la passar por um processo de luto muito doloroso. Esta foi a primeira 

vez que a percebi frágil, vulnerável, atormentada por pesadelos que a faziam crer que estava 

também morrendo. “Eu estou morrendo, me salvem!”: este era o som que interrompia minhas 

noites de sono quase diariamente. Situação que, claro, em muito me assustava, deixava-me 

insegura, preocupada, fazia-me sentir impotente diante da dor de minha mãe e o maior doloroso: 

levava-me a pensar em sua morte. 

Foi neste contexto que também pude pensar nos laços existentes entre a vida e a 

morte, principalmente diante do comentário que ouvi de minha mãe, ao se remeter a suas 

dificuldades de lidar com a morte e o modo como elas estavam articuladas aos frágeis elos que 

então estabelecia com a vida. Não guardo a lembrança do modo com que este comentário chegou 

aos meus ouvidos, mas o fato é que até hoje ele reverbera na minha existência e, com certeza, ela 

é parte de minhas implicações com este tema em estudo. 

Dois anos mais tarde, aos quinze anos, vi meu pai viver, em menos de um ano, a dor 

da perda de sua mãe, minha querida “vozinha”, e mais três dos seus irmãos, fato que o fazia 

comentar “jamais serei o mesmo após este ano”. Novo drama se instaura em minha família... 

Nesta ocasião, aprendi o quanto a morte transforma a vida dos que ficam, ressignificando-a, 

concepção que, anos mais tarde, vi em Morin (1970:11) quando propunha que o caminho da 

morte deve levar-nos mais fundo na vida, como o caminho da vida nos deve levar mais fundo na 

morte. 

Olhando para este trecho da minha história e da minha família, parece-me claro o 

quanto lidar com mortes tão vivas entre nós repercutiu nas minhas escolhas e, porque não dizer, 

no meu modo de encarar a vida e a morte. Hoje, decorridos tantos anos após estes fatos, indago-

me intimamente: a quem você está a perguntar sobre o sentido da vida e da morte? Aos 

adolescentes com experiência de moradia de rua ou àquela jovem que, dos treze aos quinze, 

sofreu com o sofrimento dos pais, ao perderem seus entes queridos?    

O fato é que, foi com estas – e outras - vivências marcadas em mim que optei pelo 

curso de Psicologia, aproximei-me bem cedo da Educação e quis aprofundar-me no que se 

denomina Psicologia da Infância e Adolescência.  
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Da mesma forma, foi em busca de encontrar respostas às minhas inquietações que 

desejei conhecer o Homem (com “H” maiúsculo), seus sentimentos, emoções, suas motivações, 

enfim, sua essência. Queria também conhecer a infância e a adolescência, aquilo que as definia e 

as caracterizava, como se houvesse um modelo único de Homem, infante, adolescente e formas 

que não se enquadrassem nestas modelizações, fossem desvios da normalidade. 

Como psicóloga clínica, anos mais tarde, tinha na escuta subjetiva meu principal 

instrumento de trabalho, fruto de um longo processo de formação que me levava a definir - e 

distinguir - o normal e seu oposto. Meus ouvidos estavam educados a perceber mais pecados que 

virtudes, fragilidades, que potências... Além disso, esquecia que cada história pessoal que me 

chegava aos ouvidos – assim como a própria escuta e a ciência que me autorizava a esta prática – 

estava profundamente atravessada por Histórias mais amplas que constituem a sociedade a que 

pertencemos (Santos, E., 2005:205).  

Mas algumas novas questões começaram a me inquietar quando resolvi, junto com 

um grupo de amigos, desenvolver um trabalho voluntário – nitidamente assistencialista – na 

noite das ruas do centro da cidade de Fortaleza. Sem dúvida uma experiência impactante! Nem 

tudo era tão simples como nos contos infantis... Nem tão categorizável como nos “contos” da 

Ciência. A realidade que me atingia os olhos era mais ampla que minhas categorias de 

pensamento, pois o que via era mais que pobreza, carência, mais que escuridão, sujeira, vida sem 

regras ou transgressão. Havia multiplicidades heterogêneas, conflitos, harmonia, alegria, festa, 

embates de forças, jogos de poder. Era algo que não conseguia nomear... 

Mas chamava-me a atenção, um tipo de personagem, em especial: as crianças. Como 

poderiam estar ali, na rua, desprotegidas? Não têm medo da bruxa má? O que faria o lobo mau 

ao vê-las, assim, desviadas do caminho do bem? Tudo que eu conseguia ver naqueles meninos e 

meninas é que eles estavam “fora do lugar”. 

Supunha, como grande parte dos cidadãos de bem de nossa sociedade, que o cotidiano 

dos chamados meninos de rua, seu concreto de vida, estaria inevitavelmente associado à 

transgressão. Como muitos, também tive de lidar com um misto de pena e medo, pois imaginava 

que, na ausência da família como base protetora – e disciplinadora – a agressividade, o roubo e o 

uso de drogas, por exemplo, seriam mera consequência de situação de vida tão adversa. 

Embora não percebesse que esta lógica de raciocínio estava permeada por um 
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discurso moralizante e disciplinador, foram estas inquietações - e suposições - que me 

motivaram a desenvolver estudos que deram origem à dissertação intitulada Meninas em conflito 

com a lei: Chapeuzinho Vermelho ou lobo mau? (Mestrado em Saúde Pública, UECE, 1999). 

Embora meu interesse se referisse ao processo de subjetivação das meninas 

consideradas delinquentes, através desta pesquisa, pude entrar em contato com elementos da 

realidade destas garotas, com a violência – sofrida e praticada - que aflorava de suas falas, com 

elementos significativos de suas histórias de vida, seus projetos para o futuro (quando os havia), 

seus desejos e decepções. 

O fato é que a vida e a morte afloravam de suas falas, gestos, saberes e fazeres. Via a 

vida no batom rosa-choque, no arrumar-se para as festas e passeios (Dia das Mães, piqueniques), 

nas estratégias de escape ao controle institucional e até na vontade de fugir. Deparava-me com a 

morte no relato de perdas que marcaram suas histórias: do irmão que morreu de fome, do parente 

ou vizinho que foi assassinado, da mãe que morreu de câncer sem ter acesso a nenhum 

tratamento dos serviços públicos de saúde, nas brigas entre galeras, no extermínio de seus 

companheiros; nas perdas com que foi aprendendo a lidar: da família, da escola, de 

reconhecimento social; na falta de perspectivas e ainda na morte de sua individualidade, quando 

submetidas a um programa de disciplinamento na instituição corretiva que as fazia morrer para si 

mesmas1.  

Mas, de tantas, a morte que mais me incomodava era aquela que se manifestava 

através de uma absoluta descrença em si mesmas, o que fica claro no depoimento de uma das 

adolescentes. Dizia: “Acho que o meu futuro é só ser mais ruim, até o dia que eu levar um tiro e 

morrer”2 . 

Há cerca de cinco anos, quando, através do Doutorado em Educação, aproximei-me 

de algumas das proposições de autores como Foucault, Nietzsche, Deleuze e Guattari, percebi o 

quanto minhas buscas iniciais em conhecer essências eram na verdade capturas de certo modo de 

se fazer ciência, típico das sociedades modernas, nitidamente disciplinares, o qual, ao delimitar 

fronteiras de normalidade, exerce o controle da conduta humana.  

                                                 
1 Umas das meninas certo dia me disse: “tia, aqui eu tenho tudo, o que comer, onde dormir, roupa, calçado, aula, mas 
não gosto desse lugar não. Ele não tem nada a ver comigo. Nada daqui é meu. 
2 Há cerca de seis anos soube que esta jovem morreu, vítima da violência policial. 
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De fato, somente a partir da leitura destes autores que comecei a compreender o 

quanto ciências como a medicina, a psicologia, assim como o discurso jurídico assumem um 

papel primordial na distinção entre “crianças” e “menores”3: aquelas, as “bem-nascidas”, 

oriundas dos estratos sociais burgueses, socializadas, protegidas – e disciplinadas – pela família e 

pela escola; estas, de origem popular, abandonadas pela família (ou oriundas de famílias 

abandonadas), excluídas do sistema educacional (ou precariamente incluídas), encaradas com 

permanente suspeição e alvos de medidas do controle social jurídico estatal.  

Foi olhando o mundo a partir de outras categorias e vendo estas crianças a partir de 

outro olhar, que desejei realizar este estudo voltado para crianças e adolescentes com experiência 

de moradia de rua. Nesta ocasião, não tinha ainda em mente o que investigar, supunha apenas 

que poderia ser algo voltado aos afetos e mesmo elementos da subjetividade de tais indivíduos, 

até que o acesso às produções de Edgar Morin, relativas ao pensamento complexo, à vida e à 

morte, fez-me eleger este como tema da investigação: sentidos de vida e morte para adolescentes 

com experiência de moradia de rua. 

Nesta perspectiva, busquei aproximar-me do universo conceitual destes jovens, a fim 

de encontrar respostas às seguintes indagações: O que é a vida para estes adolescentes? Como 

concebem a própria existência? O que há de vida na morte? E o que há de morte na vida? Por 

que – e para que – viver? Por que - e para que - morrer? 

De fato, os homens são os únicos seres vivos que, enquanto vivem, aguardam a 

morte; somente eles enterram seus mortos, vivem o luto por eles; acreditam em uma vida eterna. 

É porque sabemos que morreremos que nos preocupamos em repassar às gerações posteriores o 

legado cultural construído por nossa geração; é por sabermos que não viveremos para sempre 

que corremos para podermos executar o que queremos; por termos consciência da finitude da 

vida que pautamos nossa relação com o tempo (o passado, o presente, o futuro); é porque a morte 

está presente em nossa existência que as religiões nasceram, que a vida tornou-se preparação 

para a morte, que estamos à espera da vida eterna. Assim, a morte simplifica a vida e a torna 

mais complexa simultaneamente: ela simplifica a vida reduzindo o complexo vivente a seus 

                                                 
3 Este termo esteve presente nos primeiros Códigos de Menores (Código Mello Mattos-1927 e Código Alyrio 
Cavallieri-1979), os quais regulamentavam a ação do Estado sobre os “menores de idade em situação irregular”, o 
que significava “os abandonados, delinqüentes, pervertidos ou em perigo de ser”(Santos,E., 2005:210). Embora o 
Estatuto da Criança e do Adolescente(1989) tenha abolido esta expressão de suas letras, sabemos que o termo menor 
encontra-se muito presente no imaginário social e no discurso dos próprios adolescentes. 
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elementos físico-químicos; ela torna mais complexa a vida, ao se integrar sem, contudo, nunca 

deixar de desintegrá-la. (PESSIS-PASTERNAK, 1993: 92). 

Viver e morrer são duas faces da vida. Para que um organismo permaneça vivo, é 

necessário que suas células desgastadas morram e sejam eliminadas. É desta forma que a vida se 

renova: organizando-se, desorganizando-se, renovando-se. Até os organismos mais simples 

funcionam conforme esta lei: não se vive sem a morte, não se morre sem a vida. Como destaca 

Morin (1970:09), a relação entre vida e morte obedece à fórmula mais evidente, mais rica, mais 

densa: o viver de morte, morrer de vida, de Heráclito.  

É graças à degradação permanente dos corpos que se garante a renovação da vida. 

Esta é a característica que torna os organismos vivos superiores às máquinas. Da mesma forma, é 

por causa da morte de seus membros que uma sociedade – por encontrar-se em estado de 

autoprodução permanente – reestrutura-se. Este fato não significa, apenas, que a ordem viva se 

alimenta de desordem: significa também que a organização do ser vivo é essencialmente 

reorganização permanente (1970:10).  

Morin (1970) muito tem contribuído para a compreensão da vida e da morte nas 

sociedades humanas. Auto-intitulando-se um contrabandista de saberes, seu pensamento tem 

como intuito a aproximação da complexidade do real, do fenômeno multidimensional, 

transdisciplinar. Para ele, tudo o que é humano é ao mesmo tempo biológico, antropológico, 

psíquico, sociológico, econômico, histórico, demográfico. Não existe uma muralha entre a 

natureza e a cultura, mas sim uma engrenagem de continuidades e descontinuidades (p.16).  

Neste sentido, os saberes, quer sejam eles oriundos da ciência, ou do imaginário 

social, não são meros reflexos do real, nem mesmo apresentam partes dele, mas são leituras, 

projeções dos seres humanos sobre esta realidade, co-produzidas pelos próprios homens, as 

quais, por sua vez, configuram o real. É nesta perspectiva que, ao olharmos para o Homem 

diante da morte, poderemos conhecer simultaneamente a morte pelo homem e o homem pela 

morte (MORIN, 1970: 20). 

Assim, ao olharmos para a morte – e a atitude dos seres humanos diante dela – 

veremos a própria imagem destes lá refletida. Seus medos, mitos, ritos, tabus, assim como o 

modo com eles atribuem significado à vida e à morte, revelam algo de si mesmos, de suas 
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relações com o outro e com as coletividades, enfim, dizem de nosso ser no mundo e com o 

mundo. 

Um exemplo disto são os diversos meios que os homens do Ocidente têm utilizado na 

eterna busca pela imortalidade. Sob a égide do espírito da modernidade as ciências têm atribuído 

a si o poder de manipular os organismos vivos. O controle da vida e da morte tornou-se uma 

realidade em nossos tempos, principalmente no que diz respeito à capacidade adquirida pela 

medicina de recuar o limite da morte. Esta é uma realidade que não somente favorece uma 

expectativa de vida cada vez mais longa, mas que cria no imaginário das pessoas uma ilusão: de 

que vida infindável.  

A capacidade adquirida de fertilização humana em laboratório, por exemplo, bem 

como a possibilidade futura de se clonar humanos, dentre outras tecnologias, tem levado as 

pessoas, identificadas com estes valores, a sentirem-se senhores da vida e da morte. A 

emergência da Criônica, a qual consiste em congelar o corpo da pessoa no momento de sua 

morte, na expectativa de, no futuro, a ciência poder reavivá-lo é um exemplo paradigmático de 

negação da morte como destino dos organismos vivos e, ao mesmo tempo, da onipotência 

humana frente a sua última sina. 

 Mas, paradoxalmente, a morte está cada vez mais presente no nosso cotidiano: nos 

telejornais, no medo de sair às ruas, de pegar uma condução, enfim, de deixar-se aproximar das 

pessoas, por serem percebidas como potencialmente perigosas. Temos pautado nossa vida no 

medo da morte, projetado na cidade, nas pessoas, no trânsito, na violência urbana4, como 

também nas crianças e adolescentes de classe popular, que se encontram nas ruas em busca de 

uns trocados.  

De fato, no imaginário do shopping center (BATISTA, 2005) quem é esta criança ou 

adolescente que, vestida com a roupa da miséria, circula pelas ruas de grande fluxo da cidade, 

senão a encarnação do perigo? 

Diariamente a mídia tem noticiado crimes estarrecedores, grande parte oriundos da 

                                                 
4 Convém destacar que, segundo estudos do IBGE, a violência no Brasil tem contido o aumento de expectativa de 
vida em nosso país. De acordo com o referido documento, em 2000 a esperança de vida dos brasileiros estava na 
faixa de 70,5 anos e em 2003 este índice foi para 71,3 anos, “mas o patamar desse indicador poderia ser superior dois 
ou três anos não fosse o efeito das mortes prematuras de jovens por violência”. (VIOLÊNCIA contém aumento de 
expectativa de vida no Brasil – IBGE. Disponível em: < HTTP:// notícias.uol.com.br/ultnot/reuters >. Acesso em 
13/mai/ 2009). 
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periferia da miséria (embora outros tantos não). Programas jornalísticos têm veiculado uma 

associação, quase indissolúvel, entre pobreza e marginalidade, marginalidade e violência, o que 

faz com que uma classe social inteira encontre-se sob suspeita, como se, a qualquer momento, 

um de seus membros pudesse, invadir a santa paz da burguesia. 

Aliás, no que se refere, mais especificamente, às crianças e adolescentes que vivem 

nas ruas, estas práticas têm se tornado ainda mais intensas e produtoras de discursos 

preconceituosos: “estes meninos não são crianças, são bandidos”; “mal largaram a chupeta, já 

estão roubando”; “foi um bandido menor de idade quem assassinou um pai de família” 5. 

Apresentá-los como seres potencialmente temíveis é a tônica principal dos noticiários policiais, 

os quais buscam justificar todo tipo de prática repressiva e acabam revelando a enorme carga de 

individualismo e de não reconhecimento da responsabilidade social para com a infância pobre do 

Brasil. A título de exemplo, raramente tais programas se referem à questão ética de uma 

sociedade que não se preocupa com a escolaridade de sua infância, mas sim em melhorar os 

institutos disciplinares, onde se possa esconder a infância pobre (LEITE, 1998: 24).  

Por outro lado, diversos movimentos sociais têm lutado no sentido, tanto de romper 

com esta imagem veiculada pelo discurso policialesco, como de fazer valer o princípio de que 

estas crianças e adolescentes também são sujeitos de direitos. Partindo da idéia de que, antes de 

bandidos, estas crianças são vítimas de um processo histórico de exclusão social, tais 

movimentos defendem o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma conquista social e 

buscam colocá-lo em prática, muitas vezes na contramão de grande parte da opinião pública. 

O fato é que, para além dos preconceitos, estes embates de força têm produzido toda 

sorte de reação nas pessoas, as quais oscilam entre a piedade e o medo, conseqüência do 

entendimento destas crianças, ora como vítimas, ora como ameaça a sua integridade física e a 

manutenção de seus bens. Eles são considerados como frágeis, visto que carecem da proteção da 

família, da escola, dos governos, mas no mesmo movimento são tidos com invencíveis, pois 

parece impossível submetê-los ao controle social. Sim, são crianças, mas o que fazer quando nos 

metem medo? 

Como destaca Leite (1998), esta aparente dualidade dissociada, no fundo, revela duas 

faces da mesma moeda: a concepção de que estes meninos são um mal social, cujo 

                                                 
5 Frases comumente veiculadas em telejornais dos diversos canais de televisão brasileiros. 
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enfrentamento do “problema” passa necessariamente pelo disciplinamento e controle, quer nas 

instituições corretivas, quer nos abrigos, quer em suas famílias, na escola ou através do trabalho. 

Mesmo quando o lado da pena transparece, o que está subjacente é a “demonização” dos 

meninos de rua (p. 20) pelo que eles podem significar para uma sociedade fundamentada no 

controle social e que não reconhece a possibilidade das pessoas se situarem no mundo de outra 

forma senão através do disciplinamento. 

Assim, entre a compaixão e o medo, a caridade e o sentimento de insegurança, o 

“cidadão comum”, assim como as várias instâncias do poder público, os conselhos tutelares, as 

organizações não governamentais acabam por veicular ações ambíguas que pouco têm atingido 

as crianças e adolescentes que fazem do espaço público local de moradia e fonte de renda.  

Trata-se de um cenário em que existe certa mobilização em torno de crianças e 

adolescentes em situação de rua, mas uma pequena resolutividade. Pesquisa desenvolvida pela 

Equipe Interinstitucional (2008) demonstra que, em Fortaleza, apesar das iniciativas de 

enfrentamento da situação destas crianças e adolescentes terem aumentado (e por vezes se 

modificado em suas práticas), o número de crianças que fazem da rua espaço de sobrevivência e 

sociabilidade praticamente manteve-se estável nos últimos cinco anos. O mesmo estudo 

demonstra que grande parte destas crianças e adolescentes recorre às instituições voltadas para 

sua assistência, mas sempre em caráter provisório, ou seja, sem romper com as práticas que as 

vinculam ao espaço público. 

Fica no ar uma indagação: por que parece tão difícil lidar com tais meninos? Para 

Gregori (2000), há uma absoluta falta de diálogo entre as várias instâncias do poder público, os 

conselhos tutelares e as organizações não-governamentais voltadas para as crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, o que dificulta a execução de políticas 

públicas coerentes entre si.  

De fato, a realidade brasileira aponta para a inexistência de um consenso mínimo 

entre o olhar e as práticas da polícia, do judiciário, dos órgãos governamentais de assistência à 

criança em situação de vulnerabilidade social e dos conselhos tutelares, por exemplo6. Além 

                                                 
6 Segundo o articulador nacional da Campanha Criança Não é de Rua, Fortaleza configura-se como uma exceção 
dentro do panorama nacional, em virtude da existência do Núcleo de Articulação de Educadores Sociais de Rua, 
entidade composta por 14 instituições públicas e privadas, representadas, no Governo Estadual, pelo Programa Fora 
da Rua dentro da Escola e Espaço Viva Gente; no Governo municipal, pela FUNCI; e nas ONGs, pela ACAMP, 
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disso, dentre as ONGs voltadas para as crianças em situação de risco, há iniciativas 

desencontradas, muitas vezes facilitando a prática de sua utilização por parte das crianças e 

adolescentes em situação de rua. Mas será que a resposta estaria tão somente nesta questão? 

Realmente, poucas são as iniciativas que rompem com o ciclo pobreza-polícia-

delinqüência, como se não houvesse outra alternativa além do policiamento, da repressão e do 

disciplinamento das crianças e adolescentes que se encontram nas ruas. Clama-se pelo aumento 

do contingente de policiais nas ruas (para que, numa “ação preventiva”, estas crianças sejam 

competentemente vigiadas), refere-se a estes meninos e meninas como abandonados pela família 

(quando, de fato, são oriundos de famílias abandonadas), exige-se ações governamentais de 

“limpeza” das ruas7 (dos pobres podres, negros ou quase negros de tão pobres8), mas nenhuma 

destas iniciativas considera estas crianças e adolescentes como sujeitos que construíram uma 

cultura própria, tangente às instituições normalizadoras. 

Em outros termos, estes são discursos que não apenas culpabilizam a criança e o 

adolescente de origem popular – e a sua família - pela situação em que se encontram, retirando 

da sociedade civil e do Estado suas parcelas de responsabilidade, mas são concepções que negam 

a aceitação de um “outro” cultural com diferentes formas de situar no mundo (LEITE, 1998: 

20). 

É com os olhos voltados para estas reflexões que busquei compreender, através deste 

estudo, as forças existenciais, bem como a potência criadora que pulsa em crianças e 

adolescentes que trazem em sua história a experiência de viver e sobreviver nas ruas. Desejo 

aproximar-me da relação que estabelecem com o tempo, a vida e a morte, assim como o modo 

com que resistem aos mecanismos de poder que historicamente os criaram. São entendimentos 

traduzidos neste estudo como sentidos de vida e morte, já que estas são as macro-dimensões que 

permeiam a existência humana, fios condutores de nossa relação com o cotidiano, com o outro, 

                                                                                                                                                              
Associação O Pequeno Nazareno, Associação Barraca da Amizade, Associação Curumins, Casa do Menor São 
Miguel Arcanjo, Espaço Geração Cidadã de Arte e Cultura Projeto BOMJART, Lar de Crianças Sara e Burton 
Davis, Pastoral do Menor da Arquidiocese Fortaleza/Regional, Sociedade da Redenção, Movimento de Saúde Mental 
do Bom Jardim.  
7 Dados do Ministério da Saúde apontam que 54,9% das mortes não naturais de jovens com idades entre 15 e 19 anos 
ocorrem por agressões, índice maior do que muitos países latino-americanos considerados mais violentos que o 
Brasil. Além disso, salta aos olhos outra estatística alarmante: segundo o UNICEF, para cada criança branca vítima 
da violência urbana no Brasil, duas outras negras são mortas. 
8 Trecho da música Haiti de Caetano Veloso, Circuladô. 
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consigo mesmo, com os jogos de poder presentes nestas relações, enfim dimensões que retratam 

nosso ser no mundo e com o mundo. 

Para tanto, elegi a Sociopoética como método de investigação e a Organização Não-

Governamental O Pequeno Nazareno como lócus de pesquisa, uma instituição que abriga 

meninos em situação de moradia de rua, provendo-lhes de suas necessidades básicas (moradia, 

alimentação, vestuário, lazer), dando-lhes assistência médica e psicológica, além de investir na 

escolarização e profissionalização de sua clientela.  

Apesar de ter trabalhado com adolescentes reconhecidamente empobrecidos, pretendi 

fazer deste estudo algo que fosse além do limitado plano da carência sócio-econômica ou da 

exclusão social, visto que, como propõe Danziato (1997:09), não é a condição de carente que os 

define, mas o contexto em que estão inseridos. 

De fato, se considerarmos as implicações de fatores institucionais na prática social de 

pessoas, grupos e coletividades, bem como sua indissociabilidade com questões concernentes a 

subjetividade (GADELHA,1998:57), parece que, entre a casa e a rua, a rua e a instituição de 

abrigo ou a instituição corretiva delineia-se um processo diferenciado de socialização destes 

adolescentes, e, com ele, a produção de subjetividades distintas. Crescendo e se socializando em 

meio a malhas superpostas de valores (Silva & Milito,1995:30), estes atores sociais constroem-se 

a partir de um processo de subjetivação diferente, pois pautadas em ordens distintas e valores 

que, muitas vezes, se contrapõem. 

Considero que a relevância deste estudo encontra-se na introdução de categorias 

possivelmente inéditas, para a compreensão do universo de meninos com experiência de moradia 

de rua: VIDA e MORTE, dimensões da existência que se encontram na interface do ser, 

conviver, fazer e conhecer 9.  

Foi com estas referências que esta tese foi estruturada. No Capítulo 1, A vida, a morte 

e os mecanismos maquínicos de produção de subjetividade, me remeto às proposições de 

Foucault, Deleuze, Guattari e Rolnik (bem como a autores que trabalham segundo sua lógica de 

entendimento) e busco desenvolver uma cartografia do poder, da modernidade ao 

                                                 
9 O Relatório para a UNESCO da comissão internacional sobre Educação para o século XXI (2006) enumera as 
quatro competências fundamentais a serem desenvolvidas ao longo da vida : aprender a ser,conviver, fazer e 
conhecer. 
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contemporâneo, tendo como foco os jogos de força e o modo como as relações saber/poder se 

articulam na produção do “menor” como categoria forjada à parte da infância. Nele, também 

discuto acerca das tecnologias de controle da conduta dos sujeitos e do modo como os processos 

modelizadores, ou melhor, o poder sobre a vida, finda por obscurecer as potências da vida, assim 

como o biopoder mata a morte. 

No segundo capítulo, “Meninos de rua: uma categoria apreensível”, proponho-me a 

discutir algumas das lógicas de entendimento acerca do que comumente se denomina meninos de 

rua, introduzindo alguns mitos e meias-verdades que circundam a produção de saberes em torno 

desta categoria social. Ele reflete sobre as engrenagens sociais que se encontram subjacentes à 

produção deste conceito lançando um olhar sobre as crianças de rua, enquanto sujeitos envoltos 

em uma rede de forças, cujo modus operandi se exerce através de idealizações e modelizações 

acerca da infância. 

O Capítulo 3 diz respeito às linhas norteadoras desta investigação. Nele desenvolvo 

uma explanação acerca da Sociopoética, proposta teórico-metodológica que fundamentou este 

estudo e apresento, em linhas gerais, a instituição na qual a pesquisa foi realizada: estrutura 

física, organização de pessoal, filosofia e proposta pedagógica da Organização O Pequeno 

Nazareno. Paralelamente, discorro sobre o modo como se desenvolveu este estudo, 

desenvolvendo algumas reflexões em torno deste percurso. 

Os Capítulos 4 a 9 foram dedicados à análise das produções do grupo-pesquisador, de 

maneira que cada capítulo foi dedicado a uma oficina temática. 

O Capítulo 10 foi dedicado à Análise Filosófica das produções do grupo. Nele retomo 

os principais conceitos produzidos pelos co-pesquisadores e os articulo, com o objetivo de 

identificar as linhas de pensamento do grupo, buscando estabelecer um diálogo com as idéias dos 

autores que nortearam este trabalho. 

E, por fim, nas Considerações Finais, procuro desenvolver uma ampla discussão em 

torno do pensamento dos atores sociais desta pesquisa e o lugar que estes sujeitos ocupam numa 

sociedade excludente, fundada em modelizações, cujos dispositivos e práticas não reconhecem o 

diferente. 

Parafraseando Thiago de Mello, não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o 

jeito de caminhar, a saber, um caminhar que parte de uma concepção de sujeito historicizada, 
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fruto de um processo de construção que se consolida como espaço de apropriação e auto-

apropriação do cotidiano e das relações as quais engendra. Busquei traçar este novo caminho, 

lentamente, ao longo desta pesquisa, procurando abrir mão de minhas verdades, da segurança de 

idéias pré-concebidas, e deixando-me invadir pelo inusitado, pelo incerto, pelas misturas e 

transversalidades. 
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CAPÍTULO 1 

 

A VIDA, A MORTE E OS  MECANISMOS MAQUÍNICOS DE PRODUÇÃO DE 

SUBJETIVIDADE  

 

Eu não quero a ordem natural das coisas 
Não quero mais a ordem natural 

Não quero mais a ordem 
Não me leve a mal 

Não quero mais 
O natural 

 
Paulinho Moska 

 

 

Ao remeterem-se aos mecanismos maquínicos de produção de subjetividade, Deleuze 

& Guattari propõem uma engrenagem cujos agenciamentos políticos, produtivos e históricos 

produzem-se a si mesmos, misturam-se, interpenetram-se e influenciam-se permanentemente. 

Como destaca Gadelha (1998: 42),  

Estes autores tomam o mundo, digamos o ‘socius’, como uma espécie de ‘usina de 
produção do real’, lugar de ‘produção de produção’, mas uma usina onde os múltiplos 
processos produtivos obedecem a um regime deveras singular de funcionamento, já 
que envolvem diferentes elementos, forças, movimentos, multiplicidades, intensidades, 
relações, microssegmentos e composições. 

Este lugar de produção de produção refere-se ao vivido em todas as dimensões e 

entrelaçamentos possíveis. Neste sentido, as sociedades, assim como os grupos sociais, as 

coletividades e os indivíduos, seriam transpassados por segmentos que se distinguem quanto aos 

princípios, naturezas, correlações, e o tipo de multiplicidade, os quais se evidenciam 

respectivamente, por uma segmentaridade molecular e uma segmentaridade molar. Na primeira, 

há um movimento associado a códigos e territorialidades, enquanto na segunda, um processo 

que se desdobra em sobrecodificações e em reterritorializações. 

 É a partir deste referencial que, na concepção destes autores, delineia-se a noção de 

plano de imanência (DELEUZE e GUATTARI, 1992), expressão da impossibilidade de 
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desarticulação entre os processos políticos, econômicos, sócio-culturais, históricos e da vertente 

do desejo; e de sua natureza fractal. É por isto que há sempre muitos movimentos infinitos presos 

uns nos outros, dobrados uns nos outros, na medida em que o retorno de um relança um outro 

instantaneamente, de tal maneira que o plano de imanência não pára de se tecer, gigantesco 

tear (p. 54/5). 

Como não poderia deixar de ser, as normas, os valores, os dispositivos, as práticas e 

os processos de subjetivação são gestados nesta teia. Eles mesmos compõem esta imensa 

máquina de produção: fio, teia e tear. 

A este respeito, Rolnik (1997), ao se remeter aos processos de produção de 

subjetividades contribui para a compreensão desta lógica de entendimento. Para a autora, cada 

modo de existência seria uma dobra da pele que delineia o perfil de uma determinada figura da 

subjetividade. É pele por denotar, ao mesmo tempo, uma fluidez e uma densidade só aparente; é 

dobra de pele porque o dentro e o fora não são meros espaços separados, mas partes que se 

conjugam: o dentro detém o fora e o fora desmancha o dentro (p.27).  

Rolnik (1997) deixa claro, através desta metáfora, tanto a indissociabilidade como, 

paradoxalmente, a inconciabilidade entre as segmentaridades molar e molecular. Além disso, 

acrescenta a esta compreensão a noção de movimento, dinâmica, ao lembrar que outros fluxos 

vão entrando na composição da pele, formando outras constelações, e que, aos poucos, outros 

diagramas de relações de força emergem, e assim sucessivamente, delineando figuras e 

dissolvendo outras, graças ao desequilíbrio provocado por uma relação de forças inusitada. 

(ROLNIK, 1997:26). 

A subjetividade poderia ser comparada, portanto, ao Círculo de Moëbius, no qual as 

dimensões interna e externa são indissociáveis, realidades móveis e intercambiáveis. O fora, um 

movimento de forças, o dentro, a catalisação destas forças. O fora, uma nascente de linhas de 

tempo, linhas históricas que favorecem a produção de dobras, ou seja, de subjetividades móveis, 

fluidas, temporais.  

É nesta perspectiva que nos podemos deparar com a confluência das paisagens da 

subjetividade e da cultura, pois quando se faz uma dobra, delineia-se, ao mesmo tempo e 

indissocialmente, um contorno subjetivo (delineando-se figuras de subjetividade) e um perfil 

cultural. Não há subjetividade sem uma cartografia cultural que lhe sirva de guia; e, 
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reciprocamente, não há cultura sem um certo modo de subjetivação que funcione segundo seu 

perfil. A rigor, é impossível dissociar essas paisagens (ROLNIK, 1997:29). 

Vale, no entanto, lembrar que nem sempre o movimento de formação e dissolução de 

figuras de subjetividade flui sem grandes inquietações. A incidência de forças inusitadas 

desestabiliza, dá vertigem, o que contribui para que a pessoa procure interromper, em vários 

pontos e de diversas maneiras, este fluxo, este movimento.  

A autora se refere à toxicomania de identidade o modelo de interrupção mais comum 

entre nós e que está presente em todos os países, classes sociais, sexos, faixas etárias, raças, 

etnias, ideologias. O “viciado em identidade” é aquele que evita, de todas as maneiras, deixar-se 

atingir pelas linhas de força que incidem sobre sua existência, filtrando somente aquelas que 

reafirmam a imagem cristalizada que teceu sobre si mesmo: sua identidade. A vertigem dos 

efeitos do fora o ameaçam a tal ponto que, para sobreviver a seu medo, ele tenta se anestesiar: 

deixa vibrar em sua pele, de todas as intensidades do fora, apenas aquelas que não ponham em 

risco sua suposta identidade(ROLNIK, 1997:30). 

Incapaz de lidar com a condição trágica da existência humana – a irremediável 

inconciliabilidade entre o ilimitado movimento de forças que formam diagramas e a finitude dos 

mundos que são ditados por cada um deles (ROLNIK,1997: 31) -  o “viciado em identidade” é 

então aquele que tem mania por cristalizações, assim como horror a desestabilizações, não se 

permite ser devir, o que o impede de liberar a potência criadora da própria vida. Sua existência 

resumir-se-ía no esforço de manutenção de sua referência identitária, uma vida morta, uma morte 

em vida, pois destituída de uma relação com o devir.  

Em certo sentido, a própria ciência positivista sofre deste vício, ao fundamentar toda 

uma lógica de raciocínio e investigação a partir de uma concepção de indivíduo pautada em 

essências que emanam de uma condição de gênero, etnia, classe social etc. Segundo esta mesma 

lógica, as relações entre os homens configuram-se como relações de dominação e assim são 

naturalizadas, em nome de uma suposta harmonia social, que nada é além que uma 

funcionalidade em favor dos estratos dominantes. Nas palavras de Guattari e Rolnik (1999:16), 

este é o mecanismo através do qual se produzem subjetividades capitalísticas, ou seja, indivíduos 

normalizados, articulados uns aos outros segundo sistemas hierárquicos, sistemas de valores, 

sistemas de submissão. 
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Esta concepção também aparece em Pelbart (2000) ao abordar sobre os mecanismos 

maquínicos de produção de subjetividade na contemporaneidade. A este respeito, o autor se 

refere ao poder de manipulação da mão invisível do mercado, que faz de grandes massas 

humanas um gado cibernético que pasta mansamente entre os serviços e mercadorias ofertadas 

(p. 23).  

Não significa aqui defender que o poder do mercado tornou-se capaz de suplantar 

toda e qualquer força de resistência humana, mas convém destacar que é possível que a mais 

importante das mercadorias produzidas pelo capitalismo industrial seja a grande massa de 

sujeitos que vive, pensa, age, ama e deseja de acordo com a órbita do mercado. Trata-se de 

sujeitos cuja relação com o cotidiano e com a própria existência pauta-se na lógica do capital.  

Façamos neste ponto uma pausa para nos aproximarmos do processo de produção 

desta realidade, remontando-se ao cenário de emergência do capitalismo industrial e as 

repercussões que se foram gestando no modo de se viver da modernidade ao mundo 

contemporâneo. 

 

1.1. Do capitalismo industrial à pós-modernidade, a vida e a morte sendo gestadas na 

imanência dos campos de força 

Referendando-se em Foucault, a implantação do capitalismo industrial gerou uma 

intensa e ostensiva transformação no modo de viver das pessoas. A sociedade mudou sua face, 

sob a ordem da produção e do consumo, de um novo poder que se instaura, o poder do capital. 

Toda engrenagem se modifica: a relação dos homens com o tempo, com o espaço, a economia, a 

vida e a morte.  

 Até então, a atividade produtiva era artesanal, caracterizando-se por ser sempre em 

pequena escala e utilizando, ocasionalmente algumas máquinas rudimentares. O poder se 

centrava no soberano, de modo que as transgressões praticadas pelos súditos eram concebidas 

como ofensas, não ao corpo social, tampouco ao que posteriormente seria denominado cidadão, 

mas ao próprio monarca. Sobre ele centralizava-se o poder sobre os homens, sua vida, sua morte 

(FOUCAULT, 2002)10. 

                                                 
10 Soberania e poder: retomaremos esta discussão posteriormente. 



27 
 

Com a Revolução Industrial11, transformações tecnológicas provocam, como dito, um 

grande impacto nas relações econômicas, mas não somente nelas. Quando a máquina começa a 

substituir a ação do homem sobre os objetos e no momento em que a produção se efetiva em 

escala cada vez ampla, novas relações entre capital e trabalho se estabelecem, as populações 

começam a migrar do campo para os grandes centros urbanos, os quais se transformam em 

células de intensa movimentação econômico-financeira. Além disso, uma cultura de massa 

começa a se efetivar na relação entre os homens. 

Paulatinamente, o poder se desloca tanto do soberano para o capital, como do castelo 

para a fábrica, território que se tornou lugar de produção por excelência: produção de bens de 

consumo, produção de trabalhadores e de consumidores.  

Para Foucault (2004: 118/9) este é o momento histórico em que nascem as 

disciplinas. 

As disciplinas se tornaram, no decorrer XVII e XVIII, fórmulas gerais de dominação. 
Diferentes da escravidão, pois não se fundamentam numa relação de apropriação dos 
corpos (...). Diferentes também da domesticidade, que é uma relação de dominação 
constante, global, maciça, não analítica, ilimitada (...). Diferentes da vassalidade que é 
uma relação de submissão altamente codificada, mas longínqua (...). Diferentes ainda 
do ascetismo e das “disciplinas” do tipo monástico, que tem por função realizar 
renúncias mais do que aumentos de utilidade (...). O momento histórico das disciplinas 
é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o 
aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação 
de uma relação que no mesmo mecanismo que o torna tanto mais obediente, quanto é 
mais útil, e inversamente. 

Neste sentido, cabe às disciplinas não apenas a produção de um corpo que faça o que 

se quer, mas atue da maneira como se quer, engendrando sujeitos enquadrados a esta nova lógica 

de dominação. Aquele poder que tinha, como esquema organizador, a soberania, finda por se 

tornar insuficiente, ou melhor, inoperante para reger o corpo econômico e político de uma 

sociedade em via, a um só tempo, de explosão demográfica e de industrialização (FOUCAULT, 

2002a: 298). Tornou-se impossível circunscrever os novos mecanismos que se instauravam, suas 

novas necessidades à dinâmica de poder anterior... 

Que me permitam, no entanto, uma pausa nesta discussão para recorrer à 

                                                 
11 O Brasil é considerado um país de capitalismo tardio, até porque sobre sua história, pesavam as marcas do 
colonialismo. Conforme delimitam alguns historiadores, a Revolução Industrial Brasileira data de 1930 a 1956, 
período após a abolição da escravatura e a proclamação da República, quando o capital aplicado na compra de 
escravos foi direcionado para a indústria. Este período corresponde, em nosso país, ao movimento higienista, o qual 
abordaremos no capítulo II. 
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compreensão de poder, dispositivo e saber proposta por Foucault. Para ele, o poder concretiza-se 

através das práticas sociais e encontra-se disseminado nos dispositivos, os quais estão presentes 

tanto nas instituições, como fora delas. Estes dispositivos (ou agenciamentos), ao disseminarem-

se nas práticas cotidianas, dão o caráter de naturalidade a ações de controle da conduta humana, 

por meio de uma multiplicidade de aparelhos disciplinares. 

Como em Foucault, Gauthier (2001:34) destaca que o poder não se toma, nem se 

partilha. Exerce-se a partir de inúmeros pontos e no jogo de relações desiguais (assimétricas) e 

móveis. Vistas desta forma, as relações de poder não estão localizadas com exclusividade em 

nenhuma classe ou instituição, mas estão percorrendo as estratificações sociais, as idades da vida 

e as singularidades, através do disciplinamento dos corpos, da ação, da palavra, do pensamento12. 

Nesta perspectiva, o poder em Foucault não é algo que se possui, se conquista ou se 

perde, nem é patrimônio de uma pessoa, classe ou grupo social. Seus efeitos não são decorrentes 

de qualquer apropriação, mas se remetem a disposições, a manobras, táticas, técnicas, 

funcionamentos (DELEUZE, 1991: 35). Não teria ele um local privilegiado para exercer suas 

forças, mas funcionaria em rede, por interpenetrações e permeamentos simultâneos que se 

espalham por toda a superfície do socius.  

Os exercícios e as relações de poder são, portanto, difusos e atravessam as 

instituições, estando, ao mesmo tempo, dentro e fora delas. O poder não é prerrogativa dos 

dominantes, nem se exerce apenas sobre os dominados, antes, ele é relação e passa tanto pelas 

forças dominadas, quanto pelas dominantes, ambas constituindo singularidades (p.37). 

Neste ponto, é possível se conceber o poder como uma forma de violência (ou de 

repressão) sobre os corpos, mas não se trata disto! Pelo menos, não necessariamente. As relações 

de forças ultrapassam singularmente a violência propriamente dita. Diria: estas são transpassadas 

por aquelas. De modo algum constituem o combate de forças, são apenas a poeira levantada 

pelo combate (DELEUZE, 1991:39). 

Retomando a discussão acerca do poder disciplinar, caberiam, neste ponto, algumas 

interrogações: como agiria esta nova tecnologia de poder? Como funcionaria? Quais suas 

                                                 
12 Ao analisar as relações de poder nas sociedades modernas ocidentais, Foucault vai além da noção jurídico-política 
desta categoria, a qual guardava uma profunda relação com os movimentos de esquerda de sua época. O que o autor 
realiza é uma cartografia do poder, concebendo-o enquanto embate de forças que se dão nas práticas cotidianas. 
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modalidades de ação? Nos séculos XVII e XVIII, o poder das disciplinas se centrava no 

indivíduo e seu corpo, o que tinha por função a intensificação de sua capacidade produtiva. 

Assim, esta nova ordem econômica, o capitalismo, tornou-se capaz aumentar a força e 

capacidade de produção destes corpos, de modo que se fosse tanto mais dócil, quanto útil. 

Distribuição dos indivíduos no espaço, organização em células, vigilância, criação de um espaço 

útil, intensificação da força dos corpos através do treinamento e exercício, exame, classificação, 

hierarquização, esta seria uma tecnologia disciplinar do trabalho, ou seja, voltada para a 

produção de corpos dóceis13.  

Mas o poder disciplinar não impõe apenas um regime de produção e utilização dos 

corpos individuais. Ao passo que desta forma se exerce, as disciplinas introduzem um regime de 

produção de verdades, as quais se traduzem em conformações a que os sujeitos precisam se 

enquadrar. Em outros termos, estas tratarão de veicular o discurso da regra natural, cujo código 

é a normalização (PRATA, 2004: 38). 

Assim, esta tecnologia de docilização dos corpos e fabricação de subjetividades úteis 

ao poder agiria mais na produção de uma conformidade a se realizar, que propriamente pela 

coação ou violência. Somos classificados, hierarquizados, conformados a determinados modelos 

de homem, mulher, criança, trabalhador; determinados no modo de viver e de morrer, graças a 

certa articulação entre verdades produzidas e efeitos específicos de poder (FOUCAULT, 1976)14.  

É neste sentido que, em Foucault, saber e poder estão diretamente implicados. Não há 

relação de poder sem a constituição de saberes, nem mesmo saber que não se remonte a relações 

de poder. São as relações de poder, as quais encontram em permanente movimento, que estão 

por trás de toda e qualquer perspectivação de conhecimento. Não há nada nas relações entre os 

homens que não tenha sido por eles inventado e que, de algum modo, não esteja envolto numa 

rede de forças.  

Aliás, o próprio conhecimento foi inventado, ele não está inscrito na natureza humana. 

Até a idéia de natureza humana é uma invenção recente. Nem mesmo haveria um gérmen de 

conhecimento no Homem, um ínfimo a priori que seja. Ao contrário, é porque estas forças se 

                                                 
13 A respeito das disciplinas como tecnologia de fabricação de corpos dóceis veja FOUCAULT, Michel. Vigiar e 
punir:  nascimento da prisão.  29ª- Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2004. 
14 Discutiremos mais sobre este tema no próximo capítulo. 
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batem, se entrechocam que se produzem os saberes, os quais, em última análise, traduzem os 

efeitos quer de tensão, quer de apaziguamento destas. 

Como reflete Foucault (2004), em termos econômicos de utilidade, a disciplina 

intensifica as forças do corpo, retirando dele tudo o que pode dar e, paradoxalmente, diminui 

essas mesmas forças, no que diz respeito ao poder político dos sujeitos, ao gerar uma 

necessidade de obediência e sujeição. Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele, 

por um lado, uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte, por outro 

lado, a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita 

(FOUCAULT, 2004: 119). É neste sentido que esta nova anatomia política não só produz corpos 

úteis e produtivos, mas também sujeitos assujeitados, suprimidos de sua potência criadora, de 

seu devir e de sua força política. 

Nesta perspectiva, as disciplinas, em Foucault (2004), se configuram como um certo 

investimento político e detalhado do corpo, uma nova “microfísica” do poder (p. 120), a qual, 

tendo se inaugurado no final do século XVII, vai ganhando campos cada vez mais amplos, 

tendendo a cobrir grande parte do tecido social. Podemos encontrá-las nas escolas, no espaço 

hospitalar, tanto quanto nos exércitos, nas prisões, fábricas e mesmo nas famílias.  

As disciplinas seriam, portanto, uma tecnologia do poder, a qual estaria presente em 

todos os tipos de aparelhos e instituições, embora não se localizem exclusivamente nelas. Como 

destaca Deleuze (1991:35), 

A disciplina não pode ser identificada com uma instituição, nem com um aparelho, 
exatamente porque ela é um tipo de poder, uma tecnologia, que atravessa todas as 
espécies de aparelhos e de instituições para reuni-los, prolongá-los, fazê-los convergir, 
fazer com que se apliquem de um novo modo.  

Assim, o que comumente as sociedades modernas denominam de processo 

civilizatório implica na inserção de cada membro da espécie humana ao que o poder disciplinar 

fundou como uma nova ordem, capaz de funcionar como norma para todos. Trata-se de um 

mecanismo que demonstra a capacidade não só de definir modelos, mas também – e 

principalmente - de delimitar fronteiras de normalidade, de modo que o irregular, o agitado, o 

perigoso e o infame tornam-se objeto de reclusão (FOUCAULT, 1997: 36). 

É nesta perspectiva que a prisão se situa como instituição emblemática dentro dos 

jogos de força das sociedades disciplinares. Ela se reveste de uma importante missão: a correção 
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do desviante, ou seja, daquele que, para além do não cumprimento da lei, se posiciona a despeito 

da norma. Em outros termos, suas práticas se colocam na perspectiva de correção daquele que, de 

algum modo, sobre eles fracassaram os diversos investimentos voltados para seu disciplinamento. 

Mas quem, de fato, é este sujeito que se coloca para além dos processos 

normalizadores?  

Em Os anormais (2002b), Foucault se remete a três elementos que emergem, a partir 

do século XVIII, como figuras dentro das quais o problema da anomalia vai se colocar: o 

“monstro humano”, o “indivíduo a ser corrigido” e o “masturbador”. A respeito deste segundo, 

figura referida nesta discussão, o autor propõe:  

o indivíduo a ser corrigido vai aparecer nesse jogo, nesse conflito, nesse sistema de 
apoio que existe entre a família e, depois, a escola, a oficina, a rua, o bairro, a paróquia, 
a igreja, a polícia, etc.(...). Fracassaram todas as técnicas, todos os procedimentos, todos 
os investimentos familiares e corriqueiros de educação pelos quais se pode ter tentado 
corrigi-lo.O que define o indivíduo a ser corrigido, portanto,  é que ele é incorrigível 
(FOUCAULT, 2002b:72/3). 

É nesta perspectiva que, em Foucault (2004: 198), a prisão deverá se configurar em 

função do disciplinamento dos indivíduos incorrigíveis: 

A prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo. Em vários sentidos: deve tomar a 
seu cargo todos os aspectos do indivíduo, seu treinamento físico, sua aptidão para o 
trabalho, seu comportamento cotidiano, sua atitude moral, suas disposições.(...) A 
prisão é sem exterior nem lacuna; não se interrompe, a não ser depois de terminada 
totalmente sua tarefa; sua ação sobre o indivíduo deve ser ininterrupta: disciplina 
incessante. 

O fato é que o modelo operacional da prisão não se resume a ela mesma. Tanto 

quanto estes institutos correcionais, os centros educacionais voltados para adolescentes que 

cumprem medida de privação de liberdade, ou mesmo os abrigos que se dizem acolher crianças e 

adolescentes em situação de risco, ambos costumam operar segundo a mesma lógica. Cada 

indivíduo se vê envolto em um sistema disciplinar punitivo, onde atrasos, ausências (desvios da 

ordem do tempo), desatenção, negligência (desvios da atividade), grosserias, desobediência 

(desvios da maneira adequada de ser e agir), tagarelice, insolência (desvios dos discursos, ou da 

fala), gestos não conformes, sujeira (desvios da administração do corpo), imodéstia, indecência 

(desvios da sexualidade) tudo isto implica em algum tipo de retaliação (FOUCAULT, 2004). 

Além disso, atividades, horários, vestuário, comportamentos, posturas, tudo deve ser 

discriminado, para então ser determinado e rigorosamente seguido, em favor de uma ordem que 
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se fez “naturalmente” necessária. É desta maneira que as prisões se configuram como aparelhos 

para transformar os indivíduos (FOUCAULT, 2004: 196). 

Assim, em linhas gerais, estas são as características das disciplinas, mecanismo de 

poder que, tendo se instalado de maneira hegemônica a partir do final do século XVII e início do 

século XVIII, operou-se essencialmente centrando-se nos corpos individuais. 

Mas ocorre que, a partir da segunda metade do século XVIII, outro mecanismo 

começa a se delinear, uma tecnologia de poder que não exclui a primeira, que não exclui a 

técnica disciplinar, mas que a embute, a integra, que a modifica parcialmente e que, sobretudo, 

vai utilizá-la, implantando-se de certo modo nela (FOUCAULT, 2002a: 288/9). Trata-se de uma 

tecnologia que, diferentemente das disciplinas (as quais estão voltadas para os corpos 

individuais), dirige sua mecânica para a população, enquanto massa global que precisa ser 

monitorada, regulamentada. 

Como destaca Foucault (2002a), esta poderia ser considerada como uma segunda 

tomada de poder, por certo mais complexa, visto que mobiliza o controle das massas e que por 

isto, se instala em momento posterior.  

Depois de uma primeira tomada de poder sobre o corpo, que se fez consoante o modo 
da individualização, temos uma segunda tomada de poder que, por sua vez, não é 
individualizante, mas que é massificante, se vocês quiserem, que se faz na direção não 
do homem-corpo, mas do homem-espécie (...), algo que já não é uma anátomo-política 
do corpo humano, mas que eu chamaria de uma “biopolítica” da espécie humana 
(FOUCAULT, 2002a: 289). 

Esta biopolítica vai implantar mecanismos voltados para a gestão das massas, o que se 

veicula através do controle da natalidade, da mortalidade, da longevidade, das doenças endêmicas 

diversas. Trata-se de alvos de inserção do poder-saber médico, o qual terá, como principal 

instrumento, a higiene pública e a regulamentação das populações da cidade. 

Como se pode facilmente constatar, estas são funções bastante diferentes das 

estratégias de poder disciplinares, visto que vão partir de previsões estatísticas, levantamentos 

globais das populações e intervir no nível daquilo que são as determinações desses fenômenos 

gerais (FOUCAULT, 2002a: 293), através de mecanismos reguladores das massas 

desorganizadas. Baixar a morbidade, estimular a natalidade, prolongar a vida produtiva das 

populações, postergando, tanto quanto possível, a morte: eis a grande missão da medicina neste 

momento histórico. 
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Ainda em Foucault (2002a), esta tecnologia do biopoder sobre o homem, não 

enquanto corpo individualizado, mas enquanto ser vivo, guarda sobre si o poder de fazer viver, 

através de seus processos de regulamentação. 

Aquém, portanto, do grande poder absoluto, dramático, sombrio que era o poder da 
soberania, e que consistia em poder fazer morrer, eis que aparece agora, com essa 
tecnologia do biopoder, (...) um poder contínuo, científico, que é o poder de “fazer 
viver”. (...) A soberania fazia morrer e deixava viver. E eis que agora aparece um poder 
que eu chamaria de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e deixar 
morrer (p.294). 

De fato, no período da soberania, a morte era reafirmação do poder do soberano, pois 

a ele cabia determinar a morte, o fazer morrer de seus súditos. Neste contexto, como muito bem 

caracterizou Foucault (2004), em Vigiar e Punir, a morte dos condenados era um espetáculo, 

evento que envolvia toda uma comunidade, mobilizando a atenção e, por que não dizer, o gozo de 

todos. Além disso, ela representava o momento de transferência de poder do domínio do 

soberano, aqui na terra, ao julgamento final, do rei dos céus: vida eterna ou perdição eterna.  

Como não poderia deixar de ser, esta nova perspectiva que se instaura – o biopoder - 

provoca transformações no modo de se atribuir sentido tanto à vida quanto à morte. A partir do 

momento que o poder torna-se menos direito de fazer morrer (poder de soberania) e mais 

intervenção sobre as massas em função de fazer viver, ou seja, quando o poder se efetiva como 

biopoder, domínio sobre a vida, regulamentação do modo de se viver, desta feita em diante, 

esconde-se a morte sob as sombras.  

Assim, quando o biopoder se instaura como mecanismo de regulamentação das 

populações, atribuindo a si o poder de fazer viver, aparece concretamente o que nosso autor 

denomina por desqualificação progressiva da morte. A grande ritualização pública da morte 

desapareceu, ou em todo caso foi-se apagando, progressivamente, desde o fim do século XVIII 

até agora.(p. 294/5). 

Em outros termos, este é momento em que, paulatinamente, se destituem da morte seu 

caráter espetacular e ostentoso, quando ela deixa de ser evento que atrai os olhares e a atenção da 

família, do grupo, se possível, de uma sociedade inteira, enfim, o cenário em que a morte começa 

a perder seu brilho. Mas por que se efetiva esta transformação? Em virtude de que mecanismos 

podemos visualizar tamanha revolução no modo de se conceber a morte?  
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Em Foucault (2002a), ao se efetivar sobre as vidas, o biopoder atribui-se a missão de, 

a um só tempo, controlar a morte. Mas não é sobre ela que se tem domínio, não sobre a morte, 

mas sobre a mortalidade, o que a transforma em um evento que escapa àquela tecnologia de 

poder. 

Assim, é a partir do momento em que a morte vai para o lado de fora em relação ao 

poder, que ela se coloca fora de seu domínio, e sobre o que o poder só terá domínio de modo 

geral, global, estatístico (FOUCAULT, 2002a: 296), é neste instante que a morte dirige-se ao 

domínio do privado. Ela torna-se o momento em que o indivíduo volta-se para si mesmo, para o 

que nele há de mais íntimo, pessoal e intransferível.  O poder já não conhece a morte. No sentido 

estrito, o poder deixa a morte de lado, diria: o poder sobre a vida, o biopoder mata a morte. 

Mas discutia há pouco como, apesar de articulados, o poder disciplinar e o biopoder se 

efetivam através de dispositivos diferentes, além do modo com que, historicamente, a biopolítica 

se ancorou nas disciplinas. Cabe, neste ponto, destacar, no pensamento de Foucault, o que apenas 

foi sinalizado até aqui. Trata-se da noção de que, independentemente da tecnologia ora vigente, 

os homens se encontram submetidos ao poder por meio da produção de verdade, a qual funciona 

através dos mecanismos de normalização. Nas palavras do autor, 

O elemento que vai circular entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar, 
da mesma forma, ao corpo e à população, que permite a um só tempo controlar a ordem 
disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade biológica, 
esse elemento que circula entre um e outro é a “norma”. A norma é o que pode tanto se 
aplicar a um corpo que se quer disciplinar, quanto a uma população que se quer 
regulamentar. (FOUCAULT, 2002a: 302) 

De fato, para além do controle da conduta, as instituições disciplinares, enquanto 

sancionam os atos com exatidão, avaliam seus participantes e os classificam, atuam em direção a 

modelizações a se conformar. Elas os qualificam ou, como se costuma dizer, revela-os. Este é o 

mecanismo que faz emergir das famílias os “rebeldes”, as “ovelhas negras”; das escolas, os 

“indisciplinados”, os “pouco inteligentes”, os “fracassados” ou “sem futuro”; dos hospitais, os 

“doentes”; dos asilos, os “loucos”, das prisões, os “delinqüentes” e, do aparelho de assistência à 

infância pobre – creches, abrigos, albergues e institutos educacionais -, o “menor”. 

É nesta perspectiva que o “nível de normalidade” de um indivíduo finda por ser 

medido segundo sua capacidade de se adequar à ordem dominante burguesa, de forma que tudo 
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aquilo que coloca em risco a funcionalidade das relações dominantes será encarado como 

anormal, antinatural, doentio, patológico... (Scheinvar,2002: 87).  

Além disso, é este olhar, fundamentado em cristalizações e avesso a 

desestabilizações, que serve de sustentáculo para as mais variadas formas de exercício de poder 

na família, na escola, nas igrejas, no judiciário, assim como em grande parte das instituições 

voltadas para crianças e adolescentes em situação de rua, forjando subjetividades que se 

configuram na imanência destas relações.  

Permitam-me agora realizar um grande salto histórico para retornar ao pensamento de 

Pelbart (2000) acerca da produção de subjetividades nas sociedades contemporâneas e como se 

tem atribuído sentido à vida e à morte.  

Como dito, temos assistido, nos últimos tempos, ao aprofundamento das raízes do 

capitalismo. A economia, as culturas, as políticas, a educação, as ciências, as religiões e mesmo 

as relações entre os homens e deles consigo mesmos, estão sendo capturadas – em maior ou 

menor escala - pela lógica do capital. 

Como destaca Pelbart(2000:33), as novas configurações do capitalismo comportam a 

presença do eixo consumidor/mercadoria em todos os pontos do espaço-tempo social. Não se 

fala mais em sujeição ao capital, mas servidão ao capital. As fronteiras entre os espaços de 

produção (a fábrica), de consumo (o supermercado), de lazer e de reprodução (a família) 

tornaram-se cada vez mais fluidas, menos discriminadas.  

Segundo Neri e Cavalcanti (2005: 105), esta mais recente configuração do 

capitalismo tem ido além do fomento ao consumo de mercadorias: ele tem incitado o consumo 

de formas de viver... 

Diante das estratégias de controle da vida pelo capitalismo mundial integrado, no qual 
o valor supremo do mercado impõe um processo totalitário de inclusão que incita a 
consumir formas de viver, ver e sentir, ao mesmo tempo excluindo massas inteiras, 
torna-se fundamental (...) a afirmação de estratégias de fortalecimento da biopolítica 
como criação de novas formas de vida e de produção social de subjetividade.  

O fato é que, como sinalizam Michael Hardt e Antônio Negri (2000), o espaço que as 

instituições disciplinares ocuparam na modernidade não se configura mais da mesma maneira 

contemporaneamente. Na modernidade, o indivíduo percorria tais instituições no decorrer de sua 

existência, de forma que da família à escola, da escola à igreja e desta à fábrica ou ao exército, 
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ele ia sendo disciplinado, ou seja, tornando-se um cidadão “de bem”. A cada instituição cabia 

uma função específica dentro deste projeto de formação do homem normatizado, tendo elas 

fronteiras bem delimitadas.  

Mas com o capitalismo pós-industrial, as instituições disciplinares entram em crise: o 

espaço limitado das instituições foi derrubado, de modo que a lógica que funcionava 

principalmente dentro das paredes institucionais agora se espalha por todo terreno social. 

Interior e exterior estão se tornando impossíveis de distinguir (HARDT e NEGRI, 2000: 216). 

Enquanto a escola ocupava certo período da vida do indivíduo, hoje o que está em pauta é a 

formação continuada. Do mesmo modo, enquanto o consumo estava localizado nos centros 

comercias e supermercados, hoje seus apelos podem ser encontrados na televisão, na internet 

etc., sem falar que a tônica é fazer de cada sujeito um consumidor eternamente endividado.  

Esta noção se articula com o pensamento de Deleuze (1996), ao propor que já não 

estamos apenas sob o regime disciplinar, mas sob outra lógica de dominação, as sociedades de 

controle. Trata-se de outra mecânica de exercício, também de característica contínua, mas só que 

a céu aberto, mas que não exclui o funcionamento disciplinar. 

Enquanto na disciplina se fazia uso das instituições - como escolas, igrejas, fábricas, 

família, prisões, - na sociedade de controle não se faz mais necessária a utilização de sistemas 

fechados: sua operacionalização se dá de um modo constante e independente.  

Não há mais um “lugar de poder”, ele está em toda parte e em lugar nenhum: nas 

câmeras de vídeo instaladas nas ruas e estabelecimentos comerciais, nos avisos “sorria, você está 

sendo filmado” (leia-se: vigiado), nos foto-sensores, nos aparelhos de rastreamento de veículos, 

nos celulares, enfim em toda tecnologia de última geração que permite a todos serem, a um só 

tempo, vigilantes e vigiados.   

Além disso, esta sofisticada mecânica de exercício de poder exerce-se através da 

manipulação em massa, mediatizada pela media, que a todo tempo cria a necessidade de 

acompanhamento contínuo das últimas necessidades tecnológicas, de buscas de imagens de 

competência (...), laminando os sujeitos no campo da falta, da desqualificação e segregação 

cotidianas (Neves, 1997 : 90). Em outros termos, os aparelhos de mass media produzem modelos 

de felicidade, competência, forjando subjetividades homogêneas.  

O fato é que, embora as disciplinas, ao fixarem os indivíduos nas instituições, 
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tenham organizado suas ações, capturado e normatizado seus corpos e suas subjetividades, esta 

tecnologia de poder não foi capaz de dominar as consciências por completo, pois ainda havia 

espaços para a resistência (PRATA, 2004). Mas no que diz respeito às sociedades de controle, ou 

seja, quando o poder já não prescinde de um território exclusivo, outras formas de sujeição se 

organizam, aquelas que se fundamentam mais na tentação que na coerção, mais na sedução, que 

no controle ostensivo. Nas palavras de Prata (2004),  

(...) Agora muitos observam poucos, os espetáculos tomam o lugar da supervisão e a 
obediência aos padrões tende a ser alcançada pela tentação e pela sedução e não mais 
pela coerção, aparecendo sob o disfarce do livre-arbítrio, em vez de revelar-se como 
força externa. (p. 52/3). 

Este mais recente regime de dominação não somente estende seus tentáculos por 

todas as esferas da vida social, mas também pelas mais variadas instâncias da vida subjetiva. A 

vida e o corpo – sustentáculo da vida – foram capturados por sua lógica. Mais vale manter uma 

bela aparência, uma imagem associada à juventude, beleza e poder de consumo, que 

propriamente sentir-se feliz, de “bem com a vida”. Nunca o capital penetrou tão fundo e tão 

longe, no corpo e na alma das pessoas, nos seus genes e na sua inteligência, no seu psiquismo e 

no seu imaginário, no núcleo de sua “vitalidade” (PELBART,2003: 13). O capital aprisionou a 

vida, roubou-nos outros sentidos possíveis, como se nada houvesse além do binômio produção-

consumo.  

Mas onde se encontra a beleza da vida? Quem roubou-nos o pulsar de nossa 

existência? O trapezista de Kafka expressa o vazio de sentido da vida produzida por esta fábrica 

de existências com as seguintes palavras: Viver assim, com uma só barra entre as mãos... É vida 

isto? (apud PELBART, 2000:18) 

Assim também, intimamente nos perguntamos: É vida isto? A somente isto resume-se 

nossa existência?  

Deixo no ar, temporariamente, estas indagações para me remeter a outra questão, 

também relevante para este tema em estudo: se, como em Deleuze e Guattari, considera-se o 

campo social como uma engrenagem cujos agenciamentos políticos, produtivos e históricos 

produzem-se a si mesmos, misturam-se, interpenetram-se e influenciam-se permanentemente, de 

que modo estes jogos de força contribuem na produção do considerado menino de rua? 
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1.2. Na perspectiva de um agenciamento entre os jogos de força e a produção do “menor” 

como categoria forjada à parte da infância. 

Quando me remeti ao entendimento de Foucault acerca da emergência do capitalismo 

e a maneira como as disciplinas foram se configurando como tecnologia de poder articulada à 

nova ordem do capital, discuti acerca dos processos normalizadores e de como estes mecanismos 

geravam não somente modelizações, mas também exclusões. Como destaca Nascimento 

(2005:150), neste cenário... 

Um certo modo de vida se afirma como hegemônico e natural, desqualificando os 
demais. A família modelo é constituída pelo casal heterossexual, monogâmico, unido 
pela afeição recíproca entre os cônjuges e destes pelos seus filhos. Aos pais cabe 
educar, vestir, alimentar, abrigar, cuidar e vigiar os filhos; às crianças obedecer, conter 
a própria sexualidade, triunfar na escola. Aqueles que não se encontram nestas 
condições, que têm formas distintas de existir, geralmente os pobres, (...) são então 
colocados em situação de falta, geram preocupação e vigilância. 

Esta idéia se articula claramente com o que se remete Foucault (2002b) acerca do 

lugar que o indivíduo a ser corrigido ocupa nos séculos VXII e XVIII, cenário de emergência 

das disciplinas como tecnologia do poder: 

O contexto de referência do indivíduo a ser corrigido (...) é a família mesma, no 
exercício de seu poder interno ou na gestão da sua economia; ou, no máximo, é a 
família em sua relação com as instituições que lhe são vizinhas ou que a apóiam. O 
indivíduo a ser corrigido vai aparecer neste jogo (...), neste sistema de apoio que existe 
entre a família e, depois, a escola, a oficina, a rua, o bairro, a paróquia, a igreja, a 
polícia etc.(p. 72). 

Nesta perspectiva, o indivíduo a ser corrigido não é o criminoso, nem o infrator – não 

necessariamente – mas a pessoa que não se encaixa nos modelos hegemônicos. Sobre ele se 

torna necessário certo número de intervenções específicas em torno de si, de sobreintervenções 

em relação às técnicas familiares e corriqueiras de educação e correção (p. 73). Em outros 

termos, o indivíduo a ser corrigido assim o é considerado porque, paradoxalmente, aos outros se 

lhe parece incorrigível pelos meios normais de educação. 

Ora, em nossos tempos, quem é o indivíduo a ser corrigido de Foucault? Em que 

recantos podemos encontrá-lo? Parece-nos claro que nosso autor esta a se remeter aos meninos 

considerados de rua. Não exclusivamente a eles, visto que jamais o poder disciplinar se 

configuraria como capaz de circunscrever a todos sob sua lógica, mas a estes certamente. 

De fato, é graças a esta lógica disciplinar que percorre no imaginário social a 
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concepção de que, se há crianças na rua, é porque individualmente alguém falhou em suas 

funções. A família não os educou, tampouco a escola, eles não demonstram ser afeitos ao 

trabalho, muito menos ao exército, à igreja etc. Quem poderia então contê-los? 

É na perspectiva da “correção dos incorrigíveis” que toda uma aparelhagem jurídico-

educacional se organiza, tanto no campo governamental como não-governamental: conselhos 

tutelares, centros educacionais, abrigos, albergues e, na ponta do sistema, as prisões.  

De fato, a que serviria a prisão, senão o disciplinamento de incorrigíveis? A este 

espaço de recolhimento dos jovens pobres15, cabe a missão de discipliná-los, normatizá-los e 

transformá-los em cidadãos “de bem”: homens honestos, trabalhadores e bons pais de família 

(NASCIMENTO, 2005). Além disso, ao encarcerar aquele que já se encontra excluído, não se 

coloca em análise o modo de funcionamento da sociedade brasileira (p.154), naturalizando-se 

toda uma lógica de criminalização que se incide sobre os jovens empobrecidos.  

Mas o pensamento de Foucault não se restringe ao entendimento das prisões como 

espaço de confinamento e normatização dos que não se coadunam com a ordem social burguesa. 

Nosso filósofo vai além, visto que, quando se remete aos mecanismos de produção de saber 

geridos no aparelho penitenciário, propõe o nascimento de um outro personagem, que não é o 

criminoso, nem o infrator, mas o delinqüente.  

O aparelho penitenciário, com todo o programa tecnológico de que é acompanhado, 
efetua uma curiosa substituição: das mãos da justiça ele recebe um condenado; mas 
aquilo sobre que ele deve ser aplicado, não é a infração, é claro, nem mesmo exatamente 
o infrator, mas um objeto um pouco diferente, e definido por variáveis que pelo menos 
no início não foram levadas em conta na sentença (...). Esse outro personagem, que o 
aparelho penitenciário coloca no lugar do infrator condenado, é o delinqüente 
(FOUCAULT, 2004:210).16 

Nesta perspectiva, é o olhar sobre a existência do infrator, sua história, seus costumes, 

sua origem social, sua educação, que faz nascer “o delinquente”, categoria que não diz nem tanto 

de seu crime, mas de suas predisposições, instintos, caráter, índole, ou seja, sobre a sua 

identidade com o delito. 

É neste sentido que Foucault (2004) coloca que a prisão fabrica delinqüentes. Não só 

                                                 
15 De acordo com o Ministério da Justiça, os jovens entre 18 e 25 anos compõem maioria da população carcerária no 
Brasil, isto sem contar com a número crescente de adolescentes entre 12 e 18 que cumprem medida de Privação de 
Liberdade nos centros educacionais, antigas FEBEM’s. (Apud NASCIMENTO, 2005). 
16 Grifo do autor 
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porque há uma comprovada tendência de sua clientela voltar ao domínio de seus muros, mas 

devido à produção de um saber em torno do que seria a essência do infrator, daquilo que, por 

fim, definirá um suposto caráter delinqüente. Encontramos o ponto em que os saberes 

psiquiátricos e os oriundos da prática penitenciária articulam-se, complementam-se e, de certa 

forma, fazem existir o criminoso antes do crime e, num raciocínio limite, fora deste 

(FOUCAULT, 2004: 211).  

Além disso, ainda em Foucault (2004:229), seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar 

que a lei é feita para todo mundo e em nome de todo mundo; que é mais prudente reconhecer 

que ela é feita por alguns e se aplica a outros. Esta lei que se diz universal, esta justiça que se 

proclama cega é, antes, o discurso de uma classe a outra, que não tem nem as mesmas idéias que 

ela, nem as mesmas palavras. Trata-se de mais um dispositivo de um grupo que, ao definir 

ilegalidades, padrões de normalidade e modelos de conduta, define-se como “guardiães da 

ordem” e se auto-atribui o direito de vigiar e punir um outro, cujo suposto destino é a desordem, 

seja por uma origem empobrecida, por uma baixa escolaridade, por circularem pela rua em 

demasia etc.  

A uns, o direito de mandar; a outros o dever de obedecer; aos que se desviam, a 

punição, a exclusão, o isolamento... É nesta perspectiva que o dispositivo da lei (e suas 

penalidades)e outras produções das sociedades disciplinares, carregam em si algo em comum: ao 

se disseminarem nas práticas cotidianas, dão o caráter de naturalidade a ações de controle da 

conduta humana.  

De fato, é em conformidade com este mecanismo que o conceito “menor”, enquanto 

categoria forjada à parte da infância, é produzido. Quem é o “menor”? É ele a criança que está 

“fora do lugar”, circulando pelo território desorganizado das ruas, distante das principais 

instâncias disciplinadoras17. Suas formas de subjetivação escapam não só ao poder disciplinar, 

mas também ao biopoder e mesmo às sociedades de controle. Nem mesmo consumidor ele o é... 

E o capitalismo contemporâneo, embora produza a miséria, não quer se ocupar com seus 

consumidores falhos (NASCIMENTO, 2005: 152).  

                                                 
17 A distinção entre “menor” e criança esteve bem clara nos Códigos de Menores de 1927 e 1979, através do que se 
denominou de Doutrina da Situação Irregular. Ambos fazem referência a crianças abandonadas, delinqüentes, 
perversas ou em perigo de ser e que, como tais, devem encontrar-se sob a tutela (leia-se: vigilância, disciplinamento) 
do Estado (SANTOS, 2005:210). (grifo da autora) 
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Assim, mesmo dezenove anos após o Estatuto da Criança e do Adolescente, quer nos 

refiramos a crianças e adolescentes em situação de moradia na rua, em situação de risco 

pessoal e social ou mesmo em conflito com a lei parece que estamos lidando com uma categoria 

que parece se referir a um objeto único: o menor.  

Ser oriundo da periferia da miséria, não ter família, nem escola, nem trabalho, nem 

poder de compra, viver na rua são dados que, no imaginário social, significam ser menor, ou 

seja, carregar sobre si certa suspeita tangenciada pelo fato de não se encontrar sob pleno controle 

de instituições. 

Nesta perspectiva, são os discursos considerados científicos, produzidos no seio das 

sociedades disciplinares, que acabaram por favorecer a criação de diversas instituições estatais 

que tinham como objetivo a retirada dos jovens em situação irregular das ruas, além de legitimar 

toda sorte de comparações, homogeneizações, hierarquizações e, por que não dizer, exclusões. 

Para as crianças, a proteção de suas famílias, uma boa escola; para os menores, a tutela do 

Estado, os reformatórios, abrigos, ou mesmo ONGs. 

Aliás, é sob a égide da “Ciência” que se justifica toda sorte de abuso de poder, de 

violência e violação dos direitos humanos por parte da polícia e dos programas jornalísticos, por 

exemplo. São consideradas medidas de proteção ao cidadão de bem, aos pais e crianças de 

família. Como destaca Batista (2005: 44), 

Os discursos que matam, hoje, começam na mídia, a principal protagonista da questão 
criminal; é ela quem dispõe da maior concentração de poder penal. É a matéria do 
Jornal Nacional de hoje que pautará amanhã a ação da polícia, do Ministério Público e 
da máquina mortífera em geral. 

De fato, apresentar crianças em situação de rua como seres estranhos ou avessos a 

uma suposta civilidade, atribuir-lhes certa natureza criminosa que as fazem afeitas ao que se 

consideram monstruosidades, e ainda: associar o que se denomina inadequações a sua origem de 

classe, com suas famílias desestruturadas, são uma das principais tônicas dos incontáveis 

programas policiais veiculados pela TV. 

Tudo se passa como se toda uma classe fosse, de per si, perigosa, donde se justificaria 

a necessidade de vigiá-la, controlá-la (alguém diria: “colocá-los em seu lugar”), para que não 

dessem vazão às suas tendências. 

Em contrapartida, a delinquência de cima (Foucault, 2004), aquela geradora da 
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miséria, oriunda do abuso de poder, de lucros abusivos, da exploração ilegal do trabalho, do 

desvio de verbas, da sonegação de impostos, essa delinqüência é tolerada pela lei. E mesmo que 

caia em suas malhas, há sempre uma infinidade de recursos para escapar de suas determinações.  

Enfim, um controle diferencial das ilegalidades, este é o maior dos méritos da justiça 

moderna, com seus dispositivos legais. Uma lei que enquanto dá visibilidade a umas ilegalidades 

(o espetáculo de um julgamento ilustra muito bem isto!), coloca na sombra outras. Este 

maquinário que produz o que Foucault (2004:238) denomina por criminalidade de necessidade 

ou de repressão mascara com o brilho que lhe é dado (...) outra criminalidade que é às vezes 

causa dela e sempre a amplificação. É a delinqüência de cima, exemplo escandaloso, e princípio 

de revolta para os pobres. 

Pensando desta forma, não é propriamente contra a lei que nossos meninos em 

situação de rua se insurgem, mas contra a moldura que os obriga a ter uma residência fixa, estar 

vinculado a uma família, ter um trabalho, submeter-se aos rigores e preconceitos da escola, ter 

planos para o futuro, bem como os dispositivos que o imputaram um caráter delinqüente. Contra 

essas coerções que eles se rebelaram, contra estes constrangimentos que atuam sobre sua 

potência de viver (NASCIMENTO, 2005: 153). 

Assim, olhando para um menino de rua dentro de um jogo de forças, podemos então 

vislumbrar, de um lado, a força da “civilização”, representada pelas instituições de controle da 

conduta humana, pela lei e seus dispositivos; e de outro, um representante das ilegalidades 

menores que, no ímpeto de protestar contra a moldura que lhe foi imposta – o delinquente – 

incomoda os cidadãos de bem por motivos diversos, mas talvez, principalmente, por manifestar 

uma felicidade e uma liberdade que jamais serão reconhecidas como valores positivos. Aliás, 

por causa delas ele precisa ser isolado, excluído, exterminado (LEITE, 1998:24). 

Recorramo-nos, por fim, às palavras da bailarina Vera Mantero (apud PELBART, 

2000) com o objetivo de refletir o quanto, sob ordem do capital, o poder sobre a vida (biopoder) 

esvaziou-nos as potências da vida. 

É preciso olear o espírito, olear o ser, é preciso também pensar com o corpo, deixar o 
corpo falar, pobre corpo, é preciso sair de dentro do porta-moedas,(...) é preciso tirar os 
sapatos, é preciso deitarmo-nos no chão, é preciso entrarmos na imaginação, nas 
histórias... (p. 24) 
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Emudeceram-nos, silenciaram-nos o corpo, nossas vozes intuitivas, congelando nossa 

capacidade criadora e nossa habilidade de olhar nossa existência, o cotidiano, os saberes e sonhos 

a partir de outros ângulos e dimensões. Como o trapezista, sentimos a todo tempo por um fio, 

prestes a dar-se conta do imenso fosso que nos separa das pessoas, de nosso corpo, da arte, enfim 

do que nos faz pulsar a alma. 

Seria esta a única maneira possível de atribuir sentido à vida? Seríamos todos 

inexoravelmente herdeiros desta história construída por tão poucos? 
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CAPÍTULO 2 

 

MENINOS DE RUA: UMA CATEGORIA APREENSÍVEL? 

 

Em um mundo louco, apenas os loucos são normais. 
 

Akira Kurosawa 

 

A cena parece-nos comum: crianças e jovens circulando pelas ruas, sozinhos ou em 

grupo, ostentando uma aparência descuidada: jovens rostos sujos, vestidos com roupas maiores 

que seus pequenos corpos magros. Eles dividem o cenário com outros tipos comuns e produzem 

reações diversas, muitas vezes antagônicas. Ora são vistos como ameaça à paz social, causam 

pânico, mobilizam raiva e medo por entre os considerados cidadãos de bem18, ora mobilizam a 

piedade da população. Ganham roupas, comida, brinquedos, por vezes são cuidados e chegam a 

ser alvo da atenção dos poderes públicos e de organizações civis no sentido de mudar-lhes o 

destino e dar-lhes um sentido à vida, como se não o tivessem ou necessitassem de alguém para 

resgatá-los de um suposto caminho do mal. 

Quem são estas crianças? O que pensam? Que lógicas permeiam suas práticas? Que 

grupos representam? Que sistemas denunciam? Pretendo discutir neste capítulo algumas das 

lógicas de entendimento acerca do que comumente se denomina meninos de rua19 intentando 

refletir sobre as engrenagens sociais que se encontram subjacentes à produção de saber em torno 

desta categoria social. Para tanto, lançamos o olhar sobre as crianças de rua, enquanto sujeitos 

envoltos em uma rede de forças, cujo modus operandi se exerce através da produção de modelos 

de conduta articulados a mecanismos de controle do comportamento humano. 

Mas retomemos nossas indagações iniciais: quem são estas crianças? São crianças ou 

bandidos? Vítimas de um sistema excludente ou mais uma ameaça à paz social? Como destaca 

                                                 
18 Utilizamos a expressão “cidadão de bem” (em itálico) por ser de uso corrente no discurso da população, embora a 
critiquemos pelo significado que sugerem. 
19 Meninos de rua: utilizamos esta expressão por ser de uso corrente, embora a coloquemos em itálico, a fim de 
denunciar a grande carga de preconceito que expressa. 
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Leite (1998:08), de jeito nenhum eles podem ser considerados pessoas lineares, simples de serem 

entendidas, e talvez seja isto que os faça invencíveis e discriminados20. São invencíveis porque 

não se deixam revelar, porque não permitem ser dominados culturalmente pela norma, nem se 

submetem por completo às instituições criadas para atendê-los e, na maioria das vezes, para 

corrigir-lhes o modo de existir. Também por estes motivos são discriminados, mas assim o são 

porque ostentam uma liberdade e uma alegria que incomodam, pois denunciam moldes e práticas 

sociais que nem sempre funcionam.   

Nesta perspectiva, a própria existência do menino “de rua” põe em xeque idealizações 

do conceito de criança presentes no imaginário social (CASTORIADIS, 1982). Em nossa cultura, 

as crianças são sujeitos frágeis, dependentes, que precisam da proteção do mundo adulto. Elas 

representam “o futuro da pátria” e, por isto, precisam ser preparadas para tal missão, ocasião em 

que entram em cena a família e a escola, como agências modelizadoras, cuja função seria torná-

las pessoas “de bem” (entenda-se: úteis às engrenagens sociais). 

 E assim, dentro de uma concepção idealizada (como também idealizante) de criança, 

pode-se entrever o quanto este modo de se conceber a infância não se resume a ela mesma, mas 

circunscreve concepções acerca da família, da escola e da sociedade. Trata-se de entendimentos 

que, construídos historicamente, têm sua função dentro dos jogos de poder, os quais se remetem a 

uma lógica que atribui aos sujeitos lugares sociais que devem ser ocupados por eles. Tudo parece 

muito bem organizado, cada indivíduo no seu lugar; e em cada, um indivíduo21. 

(FOUCAULT,2004: 123) 

Mas o que dizer – e fazer – quando os sujeitos não se submetem a este jogo de 

reprodução de modelos que não nos permitem criar saídas para os processos de singularização 

(GUATTARI e ROLNIK, 1999: 29)? Em outros termos, como agir quando as crianças não se 

apresentam como sujeitos frágeis e dependentes, teimando em demonstrarem sua autonomia e 

potência para além das instituições modelizadoras? Como atuar quando a família não se 

configura apenas como um “lar doce lar”, mas como um lugar por onde também percorre tensões 

                                                 
20 Grifo da autora. 
21 Foucault (2004), ao se remeter à arte de produção de corpos dóceis, fala dos princípios que regem as disciplinas, 
dentre os quais o princípio da localização imediata ou do “quadriculamento”. O espaço disciplinar tende a se dividir 
em tantas parcelas quanto corpos ou elementos a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o 
desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa; tática 
de antideserção, de antivadiagem, de antiaglomeração. (p.123) 
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e conflitos, agressões, exploração? E quando a escola não é apenas espaço educacional, onde se 

tem acesso ao saber construído pelo Homem, mas se revela como lugar em que se efetivam 

preconceitos, exclusões, abusos de poder? 

 E ainda: crianças não devem fazer medo aos adultos, são elas que sentem medo e 

precisam de nossa segurança e proteção! Crianças não devem ser ameaçadoras, ao contrário são 

ameaçadas, pois são frágeis, vulneráveis. Enfim, tudo parece fora do controle, “fora do lugar”, 

quando o que cabe interrogar é se, de fato, existe este lugar.  

Talvez as crianças de rua representem uma das facetas mais dramáticas da pobreza, 

mas sua existência denuncia bem mais que isto: eles falam de uma lógica social que não é para 

todos, não cabem todos, apenas alguns. Elas denunciam uma sociedade que se fundamenta na 

busca de neutralizar tensões, ignorar resistências, atribuindo aos que rompem com as 

modelizações a condição de desviante ou anormal. Como sinalizam Silva e Milito (1995:30) estes 

meninos não delimitam nossa condição. Ameaçam nossa condição, ao exibirem de forma 

inquestionável uma outra face da sociedade e a questionarem, pela sua presença coletiva, qual a 

verdadeira, qual a excepcional. 

Não se pode negar que paira no imaginário social a concepção de que a infância pobre 

e, especificamente, a infância “de rua” é um problema social. Trata-se de um entendimento que 

parece ser um consenso no Brasil e no mundo. Diz-se que estas crianças e adolescentes se 

configuram como um problema porque são precariamente assistidas, porque vêm de lares 

também desassistidos, marcados pela miséria, pela falta de perspectivas, por vezes pela violência 

doméstica e pelo trabalho infantil. É considerado um problema também porque, na rua, entende-

se que sua condição de vulnerabilidade social se aprofunda, visto que as crianças entram em 

contato com as mais diversas facetas da miséria dos homens.  

Estas seriam leituras da situação dos meninos de rua centradas na própria criança, 

atribuindo-lhes o lugar de vítimas. Mas não seria elas um problema social também por se 

configurarem como uma ameaça ao cidadão, por “sujarem” a cidade, ou mesmo por sua presença 

inegável denunciar a má distribuição de renda, as desigualdades sociais e mesmo um sistema que 

gera exclusão, dentre outras questões? 

O fato é que não me parece relevante mais uma vez centrar-se no entendimento da 

criança de rua como um problema. Esta é uma questão já muito mapeada no campo do social. 
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Talvez fosse mais relevante discutir os mecanismos sociais que se encontram subjacentes a este 

entendimento e sua função dentro dos jogos de poder, atitude que será veiculada a seguir. 

Para tanto, farei uma pausa nesta discussão, a fim de voltar os olhos para o momento 

histórico em que a preocupação com a infância pobre emerge como um problema social no 

Brasil.  

 

2.1. O cenário de emergência da infância pobre como questão social no Brasil 

Como destaca Gregori (2000:16) e outros autores22, não que em épocas anteriores a 

pobreza não existisse, mas ela só é equacionada como uma questão social com o advento da 

República,(...) com o crescimento das cidades, com a Abolição da escravatura e com a criação 

de uma mão-de-obra livre e urbana.  

Segunda metade do século XIX. Sob influência da Revolução Francesa e da 

Revolução Industrial na Europa, e graças aos movimentos abolicionistas nacionais, o Brasil 

vivencia, paulatinamente, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, o que se 

intensifica após a Abolição da Escravatura (1888). Grande contingente de negros recém-libertos 

dirige-se às cidades em busca de oportunidade de trabalho e renda, atraídos por um processo de 

industrialização e urbanização que se iniciava. 

O mercado de trabalho se ampliava, as cidades cresciam e se transformavam em um 

pólo de integração de brasileiros, a maioria negros, todos ávidos por uma oportunidade de 

ascensão social. A economia dinamizava-se e diversificava-se com a ampliação do consumo e do 

mercado de trabalho. (...) Crescia e dinamizava-se também a cidade, afirmando-se como grande 

mercado distribuidor e centro de integração regional. (SANTOS, M.A.,1999: 212).  

Este cenário se afirma e se intensifica com a Proclamação da República, fato político 

que favorece a instalação de uma aura de progresso no país e atrai, como consequência, grupos de 

imigrantes oriundos da Europa. 

Mas, apesar de seus atrativos, as cidades não tinham estrutura para acomodar o grande 

contingente populacional que se dirigia a elas. Ao se transformarem em centros produtivos, as 

cidades findam por reunir, em espaços bem mais restritos que no campo, pessoas com histórias, 

                                                 
22 A respeito deste tema, leia Leite (1998), Santos M. A. (1999), Abreu (1999), Bulcão (1999), Donzelot (1980). 
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valores e costumes distintos - todos com suas mulheres e crianças -, sem moradia, sem renda, sem 

qualificação para o trabalho nas indústrias, avolumando-se em torno de um mesmo pólo 

aglutinador. 

Assim, a deteriorização das condições sociais, as modificações das formas e modos de 

relacionamento, e ainda os diferentes e novos padrões de convívio que a urbanidade impunha a 

seus habitantes (SANTOS, M.A.: 215) faziam da cidade um cenário em ebulição, o que se fez 

parecer necessária outra forma de ordenamento e controle social, necessariamente voltada para 

uma sociedade de homens, mulheres e crianças livres, cujo sustento adviria do trabalho 

remunerado. 

É neste contexto que começa a tomar corpo uma política jurídica, e também médica, 

preocupada com a formação de trabalhadores e cidadãos sadios, moral e sexualmente, o que se 

deu, de modo mais evidente, em função da necessidade de se cuidar da educação das gerações 

futuras e dos caminhos de construção da “ordem e progresso” (ABREU, 1999: 290).  

Embora supostamente dirigida a todos, o objetivo desta política de moralização e 

higienização dos costumes efetivava-se, em última instância, através do controle das classes 

subalternas, o que, para os médicos, juristas e políticos da época, configurava-se como... 

(...)um enorme desafio, posto que consideravam os populares em geral, e os negros em 
particular, como portadores dos supostos vícios da pobreza e da escravidão, tais como, a 
propensão à doença, a falta de hábitos de poupança, a tendência à ociosidade, a não 
preocupação com a educação dos filhos e, por extensão, a não valorização dos laços de 
família, do casamento e da honra feminina ( ABREU, 1999: 291). 

A ação política da medicina, articulada ao discurso jurídico, configurou-se como 

pedra angular na produção de um modelo moderno de família, articulada ao perfil de homem, 

mulher, trabalhador e criança que parecia necessário produzir. Neste momento, o discurso médico 

tinha na educação sanitária das famílias seu instrumento de trabalho e na figura da esposa-mãe a 

principal responsável pela efetivação deste projeto. Como destaca Bulcão(2002: 67), 

Fica clara a estratégia de tomar a mulher como alvo, buscando, entretanto, atingir toda a 
família, principalmente seus filhos. (...) A criança é vista como o futuro cidadão, futuro 
do homem e da pátria, devendo ser normatizada de acordo com a nova ordem 
disciplinar vigente para ser útil e produtiva ao país (p.67). 

Este é o cenário em que a família nuclear e monogâmica passa a ser entendida como a 

primeira e principal referência do indivíduo, menor organização política possível (DONZELOT, 
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1980: 49), uma instituição necessária ao bem-estar das crianças, assim como a normatização das 

mesmas. A mulher-esposa-mãe se transforma na pessoa responsável pela saúde e bem-estar do 

marido, pela limpeza do lar e pela atenção e vigilância das crianças, futuros cidadãos, futuro da 

pátria. O lar, representado pela “casa de família”, torna-se unidade de referência tanto do 

indivíduo, como da sociedade, sua célula mater. 

 Levando esta noção a uma situação limite, a proximidade das pessoas ao cotidiano 

das ruas, por denotar certo distanciamento da casa como representação simbólica do núcleo 

familiar, começa a se configurar como um dado que causa preocupação, pensamento muito 

próximo da noção de caráter delinqüente, descrita por Foucault (2004)23.  

Mas, a despeito dos esforços higienistas, a criminalidade nas cidades crescia e gerava 

em seus habitantes uma sensação de insegurança, o que findava por atribuir, àqueles que estavam 

na rua – e, por conseguinte, sem trabalho - a condição de delinqüente. 

É neste contexto que, não o fluxo migratório desordenado em direção às cidades, nem 

mesmo as precárias condições que os espaços urbanos ofereciam aos grupamentos empobrecidos, 

mas os próprios pobres e os desempregados foram culpabilizados pela insegurança que emergia 

nas cidades e foram eles mesmos os principais alvos dos exercícios dos poderes médico e 

jurídico. 

Um exemplo deste mecanismo é o discurso de médicos e criminalistas que, ao 

defenderem a “higiene social” das cidades, por vezes atribuíam à infância “de rua” as causas do 

problema da criminalidade urbana24. É o que o discurso a seguir, datado do início do Brasil 

República, destaca: 

Uma das causas do aumento espantoso da criminalidade nos grandes centros urbanos é 
a corrupção da infância que, balda de educação e de cuidados por parte da família e da 
sociedade, é recrutada para as fileiras do exército do mal25 (apud SANTOS M. A., 
1999:215) 

Todo este aparato, criado pelas articulações entre o discurso médico, jurídico e 

criminal, faz-se atribuir ao modo de vida popular uma suposta propensão ao crime. Considerados 

como sujeitos desviantes, a repressão aos jovens nas ruas, infratores ou não, se efetivava e se 

                                                 
23 Discutimos a este respeito no Capítulo 1. 
24 Vale considerar que, enquanto se atribuía a culpa da insegurança da cidade às famílias empobrecidas e seus filhos, 
as irregularidades dos jovens de elite não eram sequer enquadradas nos códigos penais. 
25 Texto original de BONUMA, João. Menores abandonados e criminosos. Santa Maria:Papelaria União, 1913. 



50 
 

justificava como, a um só tempo, um meio de proteção deles mesmos, da sociedade e do Estado. 

Adequá-los aos modelos hegemônicos passava a ser considerada como uma ação de interesse de 

todos. É o que está claro no texto de Mineiro, também datado do início do século passado: Pela 

creança venenos infiltram-se na sociedade; e, immunizando-se a primeira, garante-se facilmente 

a segunda. Protegendo-as, o Estado protege-se a si mesmo. Essa proteção é, ao mesmo tempo, 

obra humanitária, social e patriótica26. (apud BULCÃO, 2002: 68) 

Como estas palavras, posso constatar que é de longa data o modo ambíguo com que se 

trata a infância pobre em nosso país: ora são tidas como sujeitos ameaçados pela condição em 

que se encontram (donde se justificaria a adoção de medidas protetoras a elas); ora são 

concebidas como uma ameaça a uma sociedade que, em direção contrária à concepção anterior, 

precisa ser protegida de tais crianças, o que os levaria a defender ações de vigilância e 

disciplinamento voltadas para elas.  

Estas noções encontram-se presentes até hoje no pensamento hegemônico acerca do 

menino de rua e guardam uma estreita relação com aquilo que Leite (1998: 19/20) denomina por 

“demonização” destas crianças, por aquilo que podem significar a uma sociedade disciplinar. 

O menino de rua é visto pela tônica da piedade ou do medo, da caridade cristã ou da 
repressão, da vítima ou do bandido, sempre numa dualidade aparentemente dissociada, 
mas que representa duas faces da mesma moeda: a representação do destrutivo, do 
negativo, do mal social. (...) O que está subjacente é a “demonização” dos meninos de 
rua por aquilo que eles podem significar ao mito do país harmônico e sem conflitos. 

Ao buscar explicar a existência de crianças em situação de moradia de rua, há quem 

considere que houve falhas na família, quem denuncie a escola, o governo ou mesmo os próprios 

meninos, ao darem margem ao que se consideraria uma tendência para o mal. É segundo esta 

mesma lógica que temos assistido à criminalização do menino que permanece parte considerável 

de seu dia longe de casa e da escola, quer trabalhando, mendigando ou simplesmente 

perambulando. É conforme este entendimento que, por vezes, eles causam revolta e temor ao 

suposto cidadão de bem. 

Não se trata aqui de defender que, dentro dos moldes culturais em que se vive, a 

família e a escola são elementos descartáveis na vida de uma criança, quiçá prejudicial a uma 

existência livre. Não é este o foco da discussão. Também não quero identificar culpados, vítimas 

                                                 
26 Texto original de MINEIRO, B.S. Código de menores dos Estados Unidos do Brasil: comentado. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1929. 
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ou algozes. O que gostaria de trazer à tona, no entanto, seriam apenas algumas das meias-

verdades que circundam a lógica de entendimento da criança de rua (algumas delas, seculares), o 

que passarei a discutir a segur. 

2.2. Sobre meias-verdades e pseudo-entendimentos acerca da criança de rua 

A primeira meia-verdade que caberia trazer à tona – e talvez uma das mais arraigadas 

no imaginário social -, é aquela que diz que os meninos de rua não têm família ou, no mínimo, 

são oriundos de lares desestruturados. 

Para muitos, a rua é o avesso do lar e, se os meninos estão na rua, significa que 

romperam com a família, quer em função de conflitos, quer por serem mal-tratados, explorados 

ou negligenciados. Graciani (2005), por exemplo, ao expor sobre o modo como vivem as crianças 

e adolescente de e na rua27, comenta sobre o costume dos irmãos mais velhos terem sobre si a 

responsabilidade de cuidar dos mais jovens e analisa-o sob a ótica do autoritarismo, da 

exploração e da negligência da família. Em suas palavras, 

Na medida em que seus pais encontram-se trabalhando (...) são obrigados  a tomar 
conta dos irmãos mais novos e a fazer os serviços domésticos, obrigados pelas mães. 
Elas [as crianças], portanto, não dispõem de um espaço de proteção, nem de afeto, nem 
de “pessoas de referência”, apoio, orientação (p. 125). 

E, posteriormente, a autora acrescenta: 

Vivem num processo de “adultalização precoce”, obrigados28 a serem arrimo da família 
e/ou complementadores da renda familiar, sofrendo um processo de mortificação 
interna, com danos indeléveis pra sua personalidade e identidade (p. 126) 

Parece-me nítido que este modo de entender os meninos considerados “de rua” e suas 

famílias parte de um modelo de família burguesa e possivelmente guarda sua origem no contexto 

histórico descrito há pouco. A utilização, por repetidas vezes, do vocábulo obrigados retrata bem 

o entendimento que estou a discutir, visto que coloca a criança como vítima da família. 

Por outro lado, a mídia tem sido uma importante mantenedora desta lógica de 

entendimento. Quando se ouve na TV manchetes como “Bandido menor de idade mata mais um 

pai de família”29, pode-se facilmente constatar que, ao romperem com a idealização de “ser 

                                                 
27 Comentarei sobre esta distinção ainda neste capítulo. 
28 Grifos meus. 
29 Programa Cidade 190, apresentado em 06/11/2008, pela Rede Record. 
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criança”, estes meninos perdem a condição de infante e passam a ser considerados bandidos, nada 

além. 

E ainda: subjacente a estas poucas palavras, encontra-se a concepção de que a família 

é prerrogativa apenas da vítima, não do agressor. De maneira alguma se poderia pensá-lo como 

um “filho de família”, já que é bandido. 

E o apresentador continua, inflamando a opinião pública: “Quantos pais de família 

serão mortos para que este bandido menor de idade seja preso?”, o que nos permite entrever que a 

solução parece simples, isolar para não incomodar. Na realidade, por serem representados como 

um ameaça a sua integridade, grande parte da população lamenta a existência dessas postuladas 

vantagens da menoridade, e reclama veemente contra elas. Justificam-se ao retirar desses 

personagens a própria condição da juventude, assim considerada ilícita para eles. (SILVA e 

MILITO, 1995: 25). Esta é uma concepção que se fundamenta na idéia de que o comportamento 

deles, sua delinqüência, destitui-lhe a condição de sujeito de direitos. 

Como reflete Ayres (2002: 114), esta é uma lógica de entendimento que transforma 

questões sociais em problemas individuais, ausenta o poder público de sua responsabilidade com 

relação à garantia de proteção aos direitos conquistados constitucionalmente, como se todos 

tivessem acesso às mesmas condições de cidadania e que apenas alguns, por mérito pessoal, a 

conquistassem, enquanto outros, por incapacidade - ou vadiagem - não a atingissem. 

A noção de que o fato de estarem nas ruas pressupõe o abandono ou a desestruturação 

familiar, como vimos, é secular. É como se eles tivessem nascido da rua e a rua fosse sua família 

biológica (LEITE, 1998: 147). Esta é uma concepção que tende a culpabilizar a família da 

criança de rua pela realidade em que vive, o que geralmente vem acompanhada da atribuição de 

uma suposta incapacidade de amar e cuidar de seus filhos, uma idéia também muito antiga. 

Fica ainda no ar a indagação: se os meninos de rua são oriundos de famílias 

desestruturadas, que é uma “família estruturada”? Que organização ela precisa ter para assim o 

ser considerada? Está claro que esta família a que estamos nos referindo é um modelo de 

organização familiar burguesa, quando rigorosamente as famílias se estruturam conforme suas 

possibilidades.  

Mas o fato é que, somente a partir da década de 1970  a idéia de abandono moral foi 

substituída pela noção do abandono provocado pela situação estrutural de marginalidade 
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(GREGORI, 2000:64/5). Esta é uma noção que redime as famílias pobres da culpa por terem seus 

filhos na rua, atribuindo-se a responsabilidade a questões sócio-econômicas, o que não deixa de 

ser um modo mais justo de pensar a questão. 

No entanto, embora os protagonistas do “mal” tenham sido situados numa escala 

mais estrutural e abrangente, a concepção de que é o abandono familiar que leva as crianças à 

rua permanece como central no modo de pensar as causas do fenômeno, configurando-se apenas 

como mais uma noção que exclui a possibilidade de se pensar os universos familiares de que são 

provenientes os meninos de rua (GREGORI, 2000:65), suas lógicas, seus valores e prioridades, 

enfim o universo material e simbólico que os circunda. 

Estou me referindo a uma verdade parcial por motivos que dizem respeito tanto a com 

quem estes meninos moravam antes de se dirigiram às ruas, como aos vínculos que estabelecem 

com aqueles após vivenciarem esta realidade. Segundo relatório da Pesquisa Anual sobre a 

Vivência de Crianças e Adolescentes em Situação de Moradia nas Ruas de Fortaleza (2008), 

74,6% destes meninos morava com familiares consanguíneos, antes de tornarem-se moradores de 

rua. 39,3% viviam com família monoparental (pai ou mãe), 27,5% com família nuclear (pai e 

mãe) e 7,8% com família recombinada (mãe e padrastro, pai e madrastra).  

Além disso, mesmo na rua, dificilmente o menino rompe com os vínculos familiares 

por completo. Aliás, se esta situação chega a se concretizar, trata-se de um processo lento, 

gradual. Estudo etnográfico realizado por Gregori (2000) sinaliza que faz parte do ser/estar na rua 

passar uns dias com a família de vez em quando, quer em situações em que a vivência na rua 

tornou-se tensa e ameaçadora (disputa entre galeras, perseguição da polícia), quer porque a 

família está precisando dele (doença de um dos membros, conflitos), quer para levar dinheiro. 

Do mesmo modo, não é tão raro os meninos receberem a visita dos parentes (mãe, 

irmãos) enquanto permanecem na rua, quer para saberem notícias, para pedirem ajuda, ou mesmo 

na tentativa de convencê-los a voltarem para casa. Conforme assessora da Fundação Criança e 

Família Cidadã (FUNCI)30 é comum receber em sua sede mães em busca do paradeiro de seus 

filhos, os quais deixaram suas casas anunciando que iriam viver na rua. Há, inclusive, ocasiões 

em que o próprio menino de rua, por estar mais familiarizado com a rede de assistência social 

disponível aos extratos mais carentes, atua como mediador entre a família e tais instituições. 

                                                 
30 Entrevista realizada em janeiro de 2007, como parte desta pesquisa. 
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 Além disso, não que as famílias empobrecidas negligenciem seus filhos, mas, como 

sinaliza Leite (1998), muitas vezes, em um esforço extremo de garantir a sobrevivência, seus 

membros precisam se separar. Esta é uma atitude que está por trás de costumes como encaminhar 

alguns dos filhos (geralmente os mais velhos) para serem criados por parentes ou famílias menos 

necessitadas (patrões, padrinhos da criança ou outras pessoas consideradas confiáveis pela 

família), mas que também pode ter relação com as diversas aproximações que o menino faz da 

rua, no intuito de contribuir com a subsistência do núcleo familiar. 

O fato de viverem em favelas, bairros miseráveis ou mesmo embaixo da ponte, aliado à 
necessidade de obter ganhos que possam suprir suas necessidades básicas, leva os 
familiares a se dividirem para sobreviver. Mesmo assim mantêm, com muito sacrifício, 
algum vínculo, que os une diante da separação inevitável (p.149). 

 O fato é que, geralmente, os contatos iniciais com a rua acontecem, com 

acompanhamento de adultos da família, quer seja para mendigar ou vender balas e outros 

produtos de pequeno valor. Segundo Pesquisa Anual sobre a Vivência de Crianças e 

Adolescentes em Situação de Moradia nas Ruas de Fortaleza (2008), 25% dos respondentes 

remeteram-se ao trabalho na rua, a maioria, em companhia de familiares. 

Para os que vivem nos cenários urbanos, quem não já presenciou a cena de crianças 

bem pequenas pedindo ajuda nos semáforos da cidade, sob os olhos atentos da mãe, geralmente, 

por trás de um muro ou do outro lado da rua! Quem nunca se deparou com uma mulher a 

mendigar alguns trocados, ostentando um bebê nos braços, ou mesmo rodeada de crianças 

sentadas sobre um papelão na calçada! 

Estas cenas não só rompem com o binômio causal menino-de-rua/ menino-sem-

família, mas nos fazem entrever que tanto as famílias de origem como os jovens de rua contam 

com certo deslocamento mútuo, mas este não inviabiliza a permanência ou a realização de suas 

relações (GREGORI, 2000: 99/100). 

Como destaca a autora, o que possivelmente faça a diferença é o modo com que o 

menino e sua família se relacionam com o espaço público, em função da subsistência. Expostos à 

pobreza – e como as oportunidades de fixação a um trabalho são sempre limitadas - parte dos 

segmentos populares tende a fazer da rua um lócus de sobrevivência, ora mendigando, ora sendo 

vendedores ambulantes ou mesmo executando serviços de pequeno valor em troca de algum 

dinheiro (limpar o pára-brisa de carros no semáforo, vigiá-los, lavá-los). 
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A este respeito, Gregori (2000) introduz a noção de circulação para se remeter a um 

padrão de deslocamento permanente por entre os espaços urbanos, configurando-se como parte 

das estratégias de sobrevivência das famílias empobrecidas. Para conseguirem o próprio sustento, 

eles circulam por entre os sinais, praças e terminais; circulam por diversos locais de moradia, 

segundo a possibilidade de ali montarem seus barracos; circulam por entre unidades de 

assistência social, postos de saúde e hospitais conforme os encaminhem; enquanto os filhos 

circulam de escola, circulam de amigos, circulam de família. Estão sempre a chegar e a sair, não 

apenas dos locais, mas também e, sobretudo, de relações (p.102). 

Para os grupamentos populares marcados pela luta pela sobrevivência, não se trata da 

casa e da rua serem universos completamente distintos, mas, ao contrário, são espaços que se 

complementam e que findam por dar suporte uma a outra. Nesta perspectiva, antes de ser causa 

do fenômeno, a família faz parte do contexto que propicia uma experiência de circulação que 

poderá – e no mais das vezes é – aproveitada na rua (GREGORI, 2000: 100). 

Diferentemente dos filhos de famílias que têm garantido do que sobreviver, onde 

morar, estudar e cuidarem da saúde, para aquelas crianças, cedo a rua se configura como parte do 

seu cotidiano e da família, assim como precocemente estabelecem a circulação como um modo 

de socialização. É neste contexto que a rua torna-se familiar, ou seja, parte considerável das 

vivências de sua família, realidade que favorece o estabelecimento de vínculos, em certo sentido, 

circulantes. 

Ainda no que diz respeito aos mecanismos utilizados pelos populares em função do 

próprio sustento, a autora também se remete ao conceito de viração, vocábulo coloquialmente 

utilizado para se referir aos movimentos diversos em função de se conseguir recursos para a 

sobrevivência. Se virar significa dar um jeito, driblar a escassez dentro do que é possível à 

ocasião, mas é algo além. Para Gregori (2000), a viração na rua não se vincula apenas à 

aquisição de bens para a sobrevivência imediata, ela pode fornecer, sobretudo, relações e 

interações entre parceiros (p. 31).  

Trata-se de um movimento dinâmico que diz respeito às diversas possibilidades de 

comunicação com a cidade e seus personagens, tanto no plano material como simbólico. Assim, 

mais que mera sobrevivência, a viração é uma estratégia que a possibilita.Como destaca o 
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relatório da Pesquisa Anual sobre a Vivência de Crianças e Adolescentes em Situação de 

Moradia nas Ruas de Fortaleza (2008), 

A sobrevivência na rua muitas vezes está atrelada aos tipos de parcerias que nela são 
feitas. Nessa pesquisa, as amizades aparecem em primeiro lugar, com 58,2%, como as 
relações estreitas mais estabelecidas. Em segundo, aparece a família (pais, irmãos e 
outros parentes) com 25,3%. 

Convém ressaltar que não estamos a introduzir a idéia de que as famílias 

empobrecidas sejam mais condescendentes com a aproximação de seus filhos junto ao universo 

da rua. Em direção contrária a esta idéia, é justamente por estarem a lidar permanentemente com 

esta possibilidade, que eles estão, a todo tempo, tentando evitá-la, às vezes lançando mão de 

tentativas desesperadas de conter a criança junto à custódia da família31. Aliás, se pensarmos no 

número de famílias que retiram da rua o próprio sustento, podemos dizer que a maioria destas 

famílias é bem sucedida no que diz respeito ao evitar que seus filhos se tornem meninos de rua.  

Assim, não estamos a propor a concepção de que, por trabalhar (ou mendigar) na rua - 

ou serem oriundos de famílias que se utilizam destas práticas para garantirem a sobrevivência -, 

seus filhos necessariamente serão meninos de rua. Pensar sob esta lógica seria conceber a 

intrincada teia que está por trás do cenário de produção do menino de rua segundo uma visão 

determinista, o que se configuraria como outra forma de modelização, mais uma delas. A 

mobilidade pelos espaços urbanos – circulação - e a viração uma estratégia de enfrentamento a 

uma situação financeira vulnerável são fatores a considerar, mas não são determinantes. Se assim 

o fosse, os meninos de rua se contariam aos milhões, já que 42,49% dos cearenses sobrevivem 

em condições de grande precariedade32. 

Aliás, esta seria a segunda das meias-verdades a respeito das quais me proponho a 

discutir: a que preconiza que a experiência na rua inexoravelmente produz o menino de rua, 

o que é uma questão de tempo. A este respeito, cabe uma pausa para enfrentarmos os impasses 

e ambigüidades com que se tratam os conceitos “meninos na rua” e “meninos de rua”. 

Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma única expressão se 

remetia a toda e qualquer criança em situação de vulnerabilidade social. Quer se remetessem ao 

                                                 
31 O mesmo podemos dizer a respeito da proximidade do menino à indústria do tráfico ou da criminalidade. 
32 O CEARÀ é o 5o- no ranking de exclusão social. Disponível em: <http:// www.comcultura.org.br. >. Acesso em: 
13 jul. 2004. 
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menino que estivesse na rua ou que cometesse atos infracionais, todos eram considerados 

indistintamente como “menores”. Com a introdução da expressão “criança em situação de risco”, 

proposta pelo ECA, busca-se superar os preconceitos que o termo “menor” preconiza, em um 

esforço por distinguir a criança carente que se encontra na rua daquela que infringe a lei.  

Os vocábulos situação e risco parecem denotar duas idéias importantes: que o vínculo 

com a rua é uma realidade temporária, não definitiva (ele está na rua, não é de rua) e que a 

criança carente está exposta a um contexto de vulnerabilidade, no sentido de perigo físico e/ou 

moral, numa tentativa de superar visões moralizantes em torno do menino de ou na rua. 

No entanto, para os cidadãos “de bem”, não há diferenças significativas entre estas 

possíveis categorias: a criança de rua é o jovem com menos de dezoito anos que está na rua. Quer 

vendendo, olhando carros, mendigando ou roubando, eles trajam uma roupa identificada à 

miséria, ao descaso social (GREGORI, 2000) ou, para alguns, à falta de policiamento no cenário 

urbano. 

Do ponto de vista dos especialistas do social, há uma distinção considerada importante 

entre meninos “de rua” e meninos “na rua”. Encontro realizado pelo UNICEF (Bogotá, 1989) 

definiu como meninos de rua, dentre outras características, aqueles que têm na rua seu habitat 

principal, substituindo a família como fator essencial de crescimento e socialização, enquanto os 

meninos na rua seriam aqueles que mantêm vínculos familiares; que realizam atividades 

destinadas a garantir o seu sustento, cujas atividades podem estar ou não incluídas na economia 

informal ou mesmo marginal33.  Como podemos facilmente constatar, trata-se de uma distinção 

que se fundamenta em três noções que se complementam: o tempo que permanecem no espaço 

urbano, o uso que fazem dele e a qualidade dos vínculos que mantém com a família – digam-se 

de passagem - critérios de difícil avaliação. 

Quer “de rua”, quer “na rua” o que salta aos olhos é o modo como o foco de análise se 

centra, de uma maneira quase obrigatória, no lugar que a família, como instituição disciplinar 

modelizadora, ocupa na vida de tais meninos. Operando conforme este entendimento, poder-se-ía 

fazer uma outra distinção, em busca de definir o que ser um menino de (ou na) rua em 

contraposição ao menino de casa e operaríamos conforme a equação: menino de casa = aquele 

para quem o modelo familiar e o escolar são as principais referências, e menino de rua = aquele 

                                                 
33 Esta definição encontra-se citada em Gregori (2000), p. 234 (Nota de Rodapé). 
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para quem a perambulação, as drogas e a infração das regras da infância prevalecem 

(GREGORI, 2000: 69). 

Esta suposta relação de complementaridade menino na rua-riscos-vagabundagem-

drogas-infração-sem futuro, colocada em oposição a uma suposta definição daquilo que se 

configuraria como um menino “de casa” (por extensão, associável à família, escola, educação, 

proteção, futuro) finda por omitir diversas faces da questão, visto que nem sempre estar em casa 

significa contar com a proteção de adultos cuidadores, assim como, na escola, nem sempre as 

crianças se sentem acolhidas ou mesmo distantes de conflitos, exclusões, discriminações. 

Não podemos descartar a idéia de que pode estar ocorrendo algo no seio destas 

instituições normalizadoras – principalmente família e escola - que de alguma maneira, 

concorrem para o maior comprometimento do menino com a sociabilidade das ruas. No entanto, 

esta não pode ser a única explicação causal, já que a multiplicidade do fenômeno não aceita 

entendimentos lineares. 

O estudo de Gregori (2000), por exemplo, se remete a relatos em torno de conflitos 

sistemáticos entre os meninos e pelo menos uma das figuras de autoridade da família, mas 

também aponta para situações limite de risco dentro do bairro onde moram, perseguições, sem 

falar do que pode acontecer na escola quando os meninos põem-se a causar problemas, não se 

enquadrando ao que se espera dele como aluno. Estes são fatores que podem guardar alguma 

relação com a lenta transformação do menino que auxilia no orçamento familiar trabalhando na 

rua em menino de rua, mas que em nenhum momento explicam, em definitivo, o que seriam as 

causas de tal transformação, dentro de uma lógica linear. 

Mas o que convém destacar é que, independente do que pode ser atribuído como causa 

do menino optar por uma sociabilidade nas ruas, há um nítido movimento de ruptura, cuja 

motivação está na negação do enquadramento familiar, escolar, laboral e legal, assumindo, no 

seu lugar, os recursos da mendicância e da predação (GREGORI, 2000: 70). 

Suponho que, neste ponto, eu possa introduzir a terceira das meias-verdades, referidas 

há pouco: a rua é um espaço repleto de riscos, perigoso e hostil . A este respeito Graciani 

(2005: 131) diz: a rua constitui-se em transitoriedade permanente, dada a insegurança total. 

Esta noção me parece muito próxima da primeira das meias verdades, no que tange à 

compreensão da rua como avesso do lar. Ela fala, a um só tempo, de duas faces de uma mesma 
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modelização, pois associa a família como o lugar simbólico onde as crianças são protegidas, 

atribuindo à rua tudo que há de hostil, perigoso, enfim aquilo que possa ferir a integridade física, 

moral e psíquica dos infantes. 

Esta concepção se configura como uma meia verdade por dois motivos: nem a casa é 

sempre um ambiente em que a criança está resguardada de toda sorte de perigos, nem o espaço 

público é apenas ameaçador às crianças que fazem dele um lócus de sobrevivência e socialização.  

Sobre o primeiro dos motivos, convém lembrar que é parte da convivência familiar o 

conflito, as hierarquizações, os jogos de poder. Além disso, sabemos que este ambiente pode 

esconder situações de abuso em diversos sentidos. Não significa dizer que é somente nas camadas 

populares que o ambiente familiar pode não ser tão benéfico aos filhos. Não se trata disto! Cabe 

destacar apenas que, independente do nível social, a família pode ser um ambiente 

significativamente prejudicial para seus componentes, conforme a qualidade das relações nela 

estabelecidas. Esta é uma noção que ganha sentido se pensarmos que, numa situação limite, a 

super-proteção, por exemplo, comum nas famílias abastadas, pode causar muitos danos ao 

processo de construção da autonomia das crianças, ao desenvolvimento de sua capacidade de 

adotar estratégias de enfrentamento de problemas relacionais, dentre outros. 

Ocorre que, ao ousar estabelecer um paralelo entre os valores e práticas das famílias 

de origem popular e as de elite, o que talvez faça a diferença é como cada uma delas lida com o 

público e o privado. Enquanto, nas famílias burguesas, as pessoas se fecham cada vez mais em 

seus ambientes higienizados e protegidos (não raro restringindo sua sociabilidade aos shoppings 

centers, condomínios fechados ou espaços cibernéticos), nos grupamentos familiares menos 

abastados há um fluxo bem mais intenso entre o que seria da esfera pública e o que se restringiria 

ao domínio do privado.  

Esta é uma característica que diz respeito ao que recentemente discuti acerca da 

viração e circulação, propostas por Gregori (2000), mas não se restringe às mesmas. Apesar da 

violência, que desagrega, o senso de comunidade e solidariedade entre vizinhos parece ser muito 

mais forte nas classes populares, que propriamente entre os mais abastados, o que acaba dar 

maior visibilidade aos problemas e conflitos existentes no seio daquelas famílias.  

Não pretendo, no entanto, aprofundar esta questão. Não é este meu objetivo. Mas o 

que é conveniente destacar é que a concepção de que, na rua, o menino está exposto a toda sorte 
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de vícios e costumes amorais também é secular e guarda sua importância dentre dos jogos de 

poder. Dizer que, na rua, necessariamente a criança está mais vulnerável que em casa, reforça o 

poder da família como agente disciplinadora. Em certo sentido, esta noção diz às crianças, seja de 

que nível social, algo em torno de “independente da família que você tem, do que ela pode lhe 

causar, convém permanecer sob sua custódia pois... Longe dela é muito pior.” 

Ficam, no entanto, no ar algumas interrogações: se o “lar-doce-lar” é tão acolhedor, 

porque algumas crianças teimam em afastar-se dele? Se a rua é tão perigosa e hostil, por que há 

sempre meninos na rua? E ainda: se, como dito, a infância pobre no Brasil se configura como 

questão social desde o advento da República, se ela tem sido objeto de intervenções nas mais 

variadas direções, por que, a despeito de tantas iniciativas, o problema persiste?  

É possível que a resposta a tais indagações esteja no fato que a rua guarda, em seus 

recantos, certo grau de atração. Não que, na rua, não existam riscos, mas este é um território que 

favorece uma dinâmica, tanto no campo material como simbólico, que seduz.  

Castro (2004:40) sinaliza esta questão ao propor que a rua nos espreita e nos seduz 

com as aventuras e os perigos. Do mesmo modo, João do Rio (1910), talvez o mais importante 

cronista das ruas no Brasil do início do século XX, já se remetia à força de atração que a rua pode 

exercer sobre os que dela se aproximam: Não procurei evitá-la! Jamais o conseguireis. Quanto 

mais se procura dela sair mais dentre dela se sofre (RIO, 1987: 19).  

Embora o autor não tivesse noção dos rumos que a violência tomaria no cenário 

urbano e o crescente e impreciso medo da cidade que levaria os cidadãos a se fecharem em seus 

espaços privativos, a rua, embora perigosa, sempre esteve aberta para os mais desvalidos, donde 

se pode usufruir algum benefício. Enfim, a rua é agasalhadora da miséria, a seu modo, ela 

acolhe indistintamente a todos. 

Além disso, como destaca Leite (1998), a rua, ao favorecer o anonimato, abre 

possibilidades múltiplas de exercício de uma liberdade e autonomia que não se encontra no 

espaço intimista da casa. Em oposição à casa, local de aconchego, de intimidade, de privacidade, 

da família, a rua favorece o fim das diferenças, representa todo um anônimo coletivo, 

transeuntes que a cruzam sem se referenciar à sua existência e aos seus códigos (p. 157) 

De fato, a idéia de liberdade, a aventura, o sentir-se “senhor da rua”, a visibilidade 

quando em grupo e, por que não dizer, os benefícios que, através dela, seus moradores podem 
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conseguir são alguns dos atrativos da rua. Como reflete Gregori (2000), apesar de ser um espaço 

nitidamente propício a riscos e ameaças, na rua o garoto pode ter satisfeitas algumas de suas 

aspirações infantis: 

Deslocados de seus núcleos familiares e do universo escolar, esses meninos transpõem 
para algo genérico como “a rua” muitas de suas aspirações infantis: necessidade de 
proteção, cuidado, atenção, ensinamentos, brincadeiras. E mais: nas “ruas” essas 
aspirações são atendidas, ou seja, em alguma medida elas são – concreta e 
simbolicamente – satisfeitas. O que significa dizer que, nesse outro universo, (...) eles 
encontram acolhida. (GREGORI, 2000:71) 

Neste sentido, numa situação limite, pode ser somente na rua que os mais fragilizados 

encontram guarida. E, na prática, o encontram, principalmente se pensarmos nas organizações 

governamentais, ONG’s, entidades religiosas, todas voltadas para a assistência do menino de rua, 

sem falar das iniciativas pessoais de comerciantes, funcionários de restaurantes e cidadãos 

caridosos que os auxiliam em suas necessidades básicas. 

Nesta perspectiva, podemos então compreender a rua para além dos riscos e ameaças, 

para além da degradação, de uma suposta ausência de perspectivas, pois, afinal, é ela um 

território plural, um espaço de sociabilidade que demanda estratégias múltiplas, também plurais. 

Sobreviver e conviver no genérico e impessoal espaço urbano é, sem dúvidas, uma 

experiência incomparável. São plurais os espaços de circulação, são múltiplos os riscos, mas 

também as possibilidades, assim como o são as reações das pessoas diante dos meninos, as 

instituições de apoio e assistência a eles, os diferentes tipos de abordagem. 

E o meninos, como se posicionam? Que estratégias utilizam? De que modo tecem sua 

sociabilidade no território urbano? Eles jogam, mimetizam e teatralizam de acordo com as 

situações muito concretas e diversas de seu cotidiano (GREGORI, 2000: 30) e, ao transitarem 

pelas esferas da ordem e da desordem, astuciosamente retiram da rua os recursos que ela pode 

dar. Assim sobrevivem, deste modo se protegem.  

É nesta perspectiva que a viração e a circulação, a que se refere Gregori (2000), 

implicam também certo modo de estabelecer conexões com os personagens que compõem este 

território, a fim de ter acesso aos recursos disponíveis, oriundos tanto dos que os ameaçam, como 

dos que dele se penalizam; tanto dos que o temem, como daqueles que se propõem a educá-los. 
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De fato, para permanecer na rua, é preciso estabelecer acordos, veicular estratégias em 

um ambiente ao mesmo tempo hostil e acolhedor. Cedo eles descobrem isto! Logo percebem que 

não apenas sua permanência, mas também sua sobrevivência depende do modo como conseguem 

circular pelos espaços urbanos e sociais. Trata-se de uma gama de estratégias que implica a 

adoção de várias posições de forma não excludente: comportar-se como “trombadinha”, como 

“avião” (passador de drogas), como “menor carente”, como “sobrevivente”, como adulto e 

como criança (p. 31). A rua ensina o jogo da vida, a manipular imagens sobre si que o 

favorecerão, a estabelecer parcerias com outros personagens de rua, habilidades necessárias a este 

modo singular de socialização. 

Mas gostaria de interromper esta questão a tempo de introduzir mais uma meia-

verdade, talvez a mais relevante para a discussão, já que se encontra na origem deste estudo. 

Trata-se da concepção que diz que os meninos de rua nada temem, pois nada têm a perder, 

não valorizam a vida, nem mesmo são capazes de recuar diante da morte.  

É claro que este entendimento revela uma boa carga de preconceito para com as 

crianças e os adolescentes em situação de rua, assim como diz respeito ao que vinha discutindo 

acerca de modelizações, mas não se trata apenas disto. Quando se diz que tais sujeitos nada 

temem, nem mesmo a morte, lhes atribuímos uma natureza distinta do que pode ser considerado 

humano (como se, de fato, esta natureza humana existisse), como se fossem algo aquém do 

humano, uma aberração, uma monstruosidade. Em outros termos, significaria dizer que são 

afeitos ao mal.  

De fato, é segundo esta lógica que se justifica a violação dos direitos de tais meninos, 

que populares defendem a redução da idade penal, que estamos trancafiando e exterminando a 

juventude pobre deste país e, por não dizer, que estas crianças e adolescentes são vistos com um 

temor que se antecipa a qualquer aproximação, quiçá entendimento. 

Esta é uma realidade que vem sendo discutida ao longo deste trabalho, mas o que 

talvez seja mais relevante por hora discutir a respeito deste pseudo-entendimento é a concepção 

dualista e moralizante que ele revela. Dizer que estas crianças e adolescentes são tão afeitas ao 

mal, que não temem nem mesmo a morte, revela um entendimento da realidade fundamentada em 

apenas duas tendências opostas e mutuamente exclusivas: o bem e o mal. Como ressalta Leite 

(1998: 31), este é um entendimento que... 
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Tem como parâmetro uma lógica do Bem34, única, universal, na qual a verdade existe 
por si só e o papel do homem fica reduzido ao de mero reprodutor desta lógica, desta 
verdade. (...) Nesta concepção os mistérios do homem e da natureza parecem poder ser 
controlados e conhecidos e o diferente, o criativo, o crítico são ameaçadores, um 
desvio, um Mal.35 

É como se cada representante da raça humana, durante sua existência, tivesse apenas 

duas possibilidades ou se é “do bem” ou “do mal”, ou nos aproximamos de Deus – e seus anjos e 

santos – ou do demônio e sua legião.  

Mas o que significa ser “do bem” no cotidiano de uma sociedade fundada em 

normatizações e moralizações? E, em direção oposta, como definir estes sujeitos considerados 

“do mal”?  

Segundo esta concepção, quem é “do bem” é de Deus, faz tudo certo, ama pai e mãe, 

não se revolta, não se encoleriza, obedece seus superiores, não quer o mal de seu próximo, não o 

inveja, nem deseja o que ele possui, enfim age conforme os preceitos morais e legais da 

sociedade. Já quem é “do mal”, faz tudo errado, suas ações vão em direção contrária ao que dele 

é esperado, o que certamente provocará consequências quer na terra, quer no céu, por ocasião do 

último dos julgamentos, na hora da morte. Tesouros, recompensas, vida em vida, vida após a 

morte, o que se faz na vida será cobrado na morte: eis algumas das idéias moralizantes que 

percorrem, de maneira hegemônica, o imaginário social. 

Para Chauí (2003: 250), é próprio do humano atribuir sentido e valor ao que o 

rodeia, de modo a ir além de sua materialidade e criando uma ordem de existência que não é 

simplesmente natural, mas simbólica. É este mecanismo que ordena o socius, quando cria 

sistemas de interdições e obrigações estabelecidos a partir da atribuição de valores às coisas 

(boas, más, perigosas, sagradas, diabólicas). Neste sentido, são estes atributos de valor que 

geram uma aproximação de sentido da vida, ao bem, ao bom, ao sagrado, a Deus e seus anjos, os 

quais são colocados em oposição à morte, ao mal e ao diabólico. 

Mas a que(m) servem estes sistemas de interdições e obrigações? Para que(m) 

trabalham estas entidades sagradas (ou diabólicas)? Que serviços prestam estes seres ao criarem 

esta ordem de existência simbólica? Parece-me claro que este pensamento maniqueísta não está a 

serviço nem de Deus, nem do diabo, mas dos próprios homens. Ele fundamenta, justifica e, por 

                                                 
34 Destaque da autora. 
35 Grifo meu. 
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que não dizer, enobrece os dispositivos de uma sociedade que se organiza segundo sistemas de 

valores hierárquicos e que não é para todos, mas apenas para alguns. Não que tais agenciamentos 

encontrem sua origem no advento do capitalismo, esta lógica é bem anterior a este modo de 

produção, mas não restam dúvidas que em muito o capital se beneficia com tais concepções. 

Como destaca Nietzsche (2006), em Genealogia da Moral, na origem etimológica 

do juízo de valor “bom”, acontece, em diversas línguas, uma transformação conceitual em que 

“nobre”, “aristocrático”, no sentido social, é o conceito básico a partir do qual se desenvolveu 

“bom”, (...) um desenvolvimento que corre paralelo àquele outro que faz “plebeu”, “comum”, 

“baixo” transmutar-se finalmente em ruim” (p.21). 

Nesta ocasião, Nietzsche não apenas identifica a origem dos referidos vocábulos em 

diversas línguas (bom=belo=nobre= aristocrático e ruim=plebeu=comum=baixo), mas revela, a 

um só tempo, a origem de uma lógica de pensamento fundamentada em dualismos, os quais 

reverberam no modo de se pensar estas tendências até os dias atuais.  

No entanto, para o filósofo, esta concepção moral não é a única e, talvez, nem a 

predominante nas culturas ocidentais. Há outra que àquela coexiste, talvez mais poderosa, fruto 

de uma radical inversão dos valores nobres e aristocráticos, consequência de uma revolução 

subterrânea, a passos lentos, ato da mais espiritual vingança (...), verdadeira revolta dos 

escravos na moral: aquela rebelião que tem atrás de si dois mil anos de história, e que hoje 

perdemos de vista, porque – foi vitoriosa... (p. 26).  

Trata-se de uma revolução que, não por acaso, se inicia com a morte de um homem, 

uma morte que, paradoxalmente, representa uma vitória, a do Cristo, esse Jesus de Nazaré, 

evangelho vivo do amor, esse “redentor” portador da vitória e da bem-aventurança aos pobres, 

aos doentes e aos pecadores (p.27).  

Com o Cristo dos judeus, a quem Nietzsche se refere como homens do 

ressentimento, outro modo de valoração se instaura. Bom e bem não estão mais na alegria, gozo 

e poder dos “bem nascidos”, nem dos fortes, guerreiros, homens da ação (como na moral dos 

nobres), mas encontram-se nos pobres, sofredores, vítimas impotentes. São eles os bem-

aventurados aos olhos de Deus, aqueles por Ele protegido, herdeiros de outro reino, o Reino dos 

Céus.  
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Para Nietzsche (2006), esta é a vingativa astúcia da impotência: se não se pode 

enfrentar os poderosos, que instaurem outros juízos de valor. Os bons não são mais nem os 

nobres, nem os guerreiros conquistadores de terras, ao contrário, ser bom é ser passivo, não ferir 

sob hipótese nenhuma, não reagir, nem acertar contas, pois “Deus por nós o fará!” 

A fraqueza é mentirosamente mudada em mérito36 (...) e a impotência que não acerta 
contas é mudada em ‘bondade’: a baixeza medrosa, em ‘humildade’; a submissão 
àqueles que se odeia em ‘obediência’ (há alguém que dizem impor esta submissão – 
chamam-no Deus), (...)seu inevitável ter-de-esperar, recebe aqui o nome de ‘paciência’. 
(NIETZSCHE, 2006:38). 

Assim, esta inversão de juízos de valor reverbera, a um só tempo, no que é 

considerado bom ou ruim e no modo com que se concebe o valor da ação e da passividade. Para 

os nobres, o valor está na conquista, na defesa do território, na força e impetuosidade da ação, do 

fazer, do atuar, do devir, concepção a que a moral cristã opõe-se radicalmente: bom é o homem 

manso e humilde de coração, cuja força está na fraqueza, cuja vingança não provém de si, mas de 

Deus. 

Voltemos então à última indagação: por que às crianças e adolescentes em situação de 

moradia de rua se lhes atribui uma afeição ao mal? Por que não são nem mansos, nem humildes, 

não se deixam dominar, nem se encaixam a um único lugar, enfim, nas bordas do sistema eles se 

revelam invencíveis (LEITE, 1998) situando-se para além das modelizações.  

Considero esta concepção como um pseudo-entendimento justamente por se 

fundamentar em concepções moralizantes de sujeito e por revelarem um entendimento simplista 

da vida e da morte. Valorizar a vida não é a questão, temer a morte tampouco, visto que vida e 

morte não se explicam numa única dimensão. Não são consequência de uma suposta relação com 

bem e mal, nem mesmo revelam nenhum atributo de valor. 

O fato é que, para além das molduras sociais, estas crianças e adolescentes 

reinventam a cidade, criam e recriam formas de viver, conviver e sobreviver. Seus instrumentos? 

A criatividade e a perspicácia. Seus procedimentos? A circulação, a viração e a teatralização. 

Estes são elementos que fazem destas crianças sujeitos singulares, visto que ora nos fazem crer 

que todos seus laços, compromissos, direitos e deveres foram suprimidos, ora se revelam como 

                                                 
36 Grifo do autor. 
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capazes de estabelecer uma comunicação permanente com o espaço urbano e seus personagens, 

maximizando, assim, suas oportunidades.  
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CAPÍTULO 3 

 

UMA TRILHA SE FEZ AO CAMINHAR: OS PROCEDIMENTOS MET ODOLÓGICOS 

DESTE ESTUDO 

 

Não, não tenho caminho novo. 
O que tenho de novo é o jeito de caminhar. 

Thiago de Mello 
 
 
 

Há muitas formas de abordar a vida e a morte. Qualquer um de nós tem algo a dizer 

sobre conceitos tão presentes (e, paradoxalmente, ausentes, porque calados, emudecidos pelo 

cotidiano) em nossa existência. No entanto, optei por trabalhar com adolescentes com experiência 

de moradia de rua por duas grandes linhas de causa: (1) são sujeitos que, em suas relações com o 

socius, por vezes são considerados como potencialmente perigosos, portanto, ameaçam à vida do 

“cidadão de bem”; (2) são pessoas que, por suas próprias experiências de vida, estão imersas em 

um universo material e simbólico muito próximo à violência e à morte, tanto na posição de 

vítima, como na de seus autores. 

Por outro lado, como fazer pesquisa é também fazer escolhas, optei por abrir mão de 

meras teorizações acerca da vida e da morte e elegi como foco deste estudo os sentidos, aqui 

compreendidos conforme uma pluralidade que se coloca entre a razão, a intuição, a emoção e a 

sensação. Foi nesta perspectiva que escolhi a Sociopoética como proposta teórico-metodológica 

para veicular este estudo, pois, como destaca Gauthier (2005: 258/9),  

Na sociopoética, pensar é coisa onde interferem afetos e conceitos. Os afetos não são as 
emoções individuais, e sim intensidades que percorrem os corpos, potencializando-os, 
separando ou compondo-os. (...) Não opomos o mundo do conceito (ocidental, 
colonizador e filosófico) e o mundo do símbolo (não-ocidental, colonizado e religioso). 

Além disso, tratar acerca de sentidos de vida e morte é abordar um tema 

multifacetado desde sua origem, já que admite diferentes interpretações do vocábulo sentido: 
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• Como sinônimo de objetivo: por que e para que viver e morrer? 

• Como sinônimo de significado: o que é a vida? O que significa viver? O que é a 

morte? O que significa morrer? 

• Associado à sensação, aos cinco sentidos: que sensações, vida e morte despertam 

no ser vivente/morrente? 

Pensada por Jacques Gauthier, a Sociopoética abre uma nova perspectiva teórico-

metodológica para a produção de saber(es), o qual parte da concepção  de que é possível fazer da 

pesquisa um acontecimento poiético (do grego poiesis = criação) (PETIT et al., 2005: 01). 

Através deste método, busca-se desencadear a potência criadora das pessoas, muitas vezes 

sufocada pelo cotidiano, favorecendo a emergência de elementos inusitados, novos conceitos, 

novos devires37, possíveis linhas de fuga àquilo que está cristalizado nas práticas sociais. 

Além disso, ciente de que nas sociedades modernas há uma nítida tendência a 

serializar e moldar os indivíduos em todas as dimensões – não somente econômica, mas também 

social, tecnológica, semiótica, midiática, corporal, biológica (PETIT, 2002: 37), a Sociopoética 

opõe-se a toda e qualquer homogeneização ou padronização do humano na prática da pesquisa, 

configurando-se uma prática de resistência na área da produção do conhecimento. 

Enquanto operacionalização de outro modo de se fazer pesquisa, a Sociopoética 

propõe um processo grupal de produção do conhecimento, em que todos os integrantes se 

constituem como co-pesquisadores (FLEURI, 2001: 07). O pesquisador oficial assume o papel de 

facilitador-mediador de um processo, que garantirá a participação do grupo-pesquisador38 em 

todas as etapas da pesquisa, da escolha das vertentes do tema a ser trabalhado à análise dos dados, 

os quais não são coletados, mas produzidos coletivamente. 

Esta postura se justifica por pessoalmente considerar que todos os saberes são 

importantes, quer sejam eles oriundos do senso comum ou da academia, de processos cognitivos 

                                                 
37 O conceito de devir (DELEUZE & GUATTARI, 1997) opõe-se a toda e qualquer padronização do humano ou a 
busca de essências que possam defini-lo ou classificá-lo, sugerindo que os homens são, antes, multiplicidades 
heterogêneas, que seres categorizáveis. 
38 O dispositivo do grupo-pesquisador é um dos pilares da sociopoética, visto que este é o principal agenciamento 
que se contrapõe ao modo instituído de se fazer pesquisa. Segundo esta proposta teórico-metodológica, é o grupo que 
deve assumir o direcionamento da pesquisa, sendo, a um só tempo, ator e autor deste processo. 
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elaborados ou de sentimentos, sensações corporais, emoções muitas vezes escondidas em 

teorizações. Como destaca Gauthier (2001: 20), 

Seria um paradoxo absoluto decretar, do alto de nossa poltrona acadêmica, que nossos 
conhecimentos são superiores aos conhecimentos populares e que a condição de 
libertação das massas populares é que elas substituam seu modo de sentir o mundo pelo 
nosso modo de conhecê-lo. 

É por este motivo que a Sociopoética, inspirada na filosofia dialógica e nos círculos 

de cultura de Paulo Freire, optou pela instituição do grupo-pesquisador como ponto de partida 

deste modo de se fazer pesquisa. É este grupo que, através de oficinas organizadas pelo 

facilitador-pesquisador, irá produzir conceitos relativos ao tema em discussão, os quais não se 

resumem em meras racionalizações. É nesta perspectiva que o dispositivo do grupo-pesquisador 

configura-se como uma máquina desterritorializante, que potencializa confetos39 oriundos de 

terras diferenciadas, permitindo a criação de elos inesperados (GAUTHIER, 2005: 259). 

Assim, para além de conceitos, idéias, racionalizações ou dissecações40 em torno de 

um tema gerador, a ambição da sociopoética, como método de construção coletiva do 

conhecimento, seria favorecer a emergência do que há de heterogêneo e ambíguo, de obscuro e 

insensato nas concepções e vivências do grupo-pesquisador41. Diferente das pesquisas 

tradicionais, estas não são consideradas como falhas ou defeitos inevitáveis da pesquisa, mas 

como importantes fontes de conhecimento, as quais se colocam entre o racional e o 

emocional/vivencial.  

Vale destacar que a sociopoética não concebe a noção de método em seu sentido 

convencional, mas assim o entende como uma trilha, ou seja, parafraseando o poeta espanhol 

Antonio Machado, caminho que se faz ao caminhar. Ela parte do princípio de que, ao instituir o 

“grupo-pesquisador”, (ele) não sabe aonde vai, mas está criando seu caminho (PETIT et al., 

                                                 
39 Confetos: conceitos perpassados de razão, intuição, emoção, sensação (PETIT, 2002). 
40 Dissecações: Gauthier (2001) refere-se a este termo quando coloca que o cientista nada mais é que um especialista 
em separar coisas que na vida são misturadas (p.21). 
41 Convém destacar que a Sociopoética, como abordagem de pesquisa, parte de cinco princípios, os quais são como 
as estrelas do Cruzeiro do Sul, eles são integrados e, ao vermos um num tempo nublado, vemos mentalmente os 
outros (PETIT et al., ---:02). São eles: (1) a importância da instituição do grupo-pesquisador como dispositivo de 
produção coletiva e cooperativa de conhecimentos; (2) a relevância do entendimento das culturas dominadas e de 
resistência como fonte de saberes tão relevantes quanto o conhecimento acadêmico; (3) o destaque ao corpo inteiro, 
como fonte emocional, intuitiva, sensível, racional, imaginativa e de conhecimento; (4) a utilização de recursos 
artísticos para a emergência de saberes inconscientes e inusitados e (5) a importância do sentido espiritual e humano 
no processo de construção de saberes (GAUTHIER, 1999) 
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2005:02) e assim o fará conforme o direcionamento das próprias produções do grupo, 

articuladas, é claro, às oficinas temáticas propostas pelo pesquisador-facilitador.  

A este respeito, cabe ao pesquisador-facilitador manter-se sensível aos caminhos que 

o grupo-pesquisador vai trilhando através de suas produções, a fim de propor oficinas potentes 

em sua capacidade de produção de novos confetos ou mesmo de explicitação destes, apenas 

delineados em oficinas anteriores.  

Assim, ciente de que o saber-fazer cotidiano produz conceitos e de que os conceitos 

encontrados, contextualizados e utilizados na vida social, possuem vários sentidos, a depender 

dos objetivos, interesses e desejos daqueles que os usam (GAUTHIER, 2005: 261), - sendo, 

portanto, sempre polissêmicos - pretendi, através deste estudo, aproximar-me de sentido(s) de 

vida e morte construídos por meninos que tenham tido, em suas histórias de vida, experiência de 

moradia de rua. 

 Como lócus da pesquisa, optei por uma Organização Não-Governamental que assiste 

meninos que se encontravam em situação de moradia na rua – O Pequeno Nazareno (OPN). 

Trata-se de uma instituição criada por Josef Bernd Rosemeyer, um estrangeiro que, ao conhecer o 

Brasil, sentiu-se incomodado com a situação concreta de crianças que moravam nas ruas dos 

grandes centros urbanos. Atualmente a OPN conta com duas unidades, uma em Pernambuco e 

outra no estado do Ceará, nosso campo de pesquisa. 

No que se refere a OPN-Ce, a ONG funciona em um sítio de 57 hectares, no distrito 

de Sapupara – Maranguape, contando, no entanto, com um escritório no centro da capital do 

estado. Todo o trabalho junto às crianças de rua acontece no Sítio O Pequeno Nazareno, unidade 

que dispõe de uma quadra poliesportiva coberta, um campo de futebol sociate, um campo de 

areia, uma piscina, uma capela, uma biblioteca, seis casas de abrigamento42, além de uma imensa 

área verde, com dois açudes e animais como cavalos, patos, galinhas, cachorros, gatos. 

Atualmente a OPN tem sob sua responsabilidade 80 meninos entre 6 e 18 anos, 

dentre os quais 70 encontram-se abrigados no sítio e 10 estão sendo acompanhados em um 

processo de desligamento da instituição, estes já encaminhados em suas respectivas profissões. 

Dos 70 meninos que moram no Sítio O Pequeno Nazareno, a maioria encontra-se entre 10 e 14 

                                                 
42 Encontra-se em andamento um projeto de uma casa independente, autogerida, para os jovens a partir de 16 anos. 
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anos, embora três sejam portadores de necessidades educativas especiais. Todos são do sexo 

masculino43. 

Quanto aos recursos humanos que atuam no sítio, a ONG conta com dez educadores, 

dois professores (um dos quais é também Coordenador Pedagógico) e dez funcionários que atuam 

nos setores de cozinha, limpeza, transporte de alunos, compras, além do coordenador geral, 

fundador da instituição. Este grupo se reúne em frequência quinzenal, embora os coordenadores 

de setor se encontrem diariamente, sempre ao meio dia, para discutir sobre os assuntos que 

exigem encaminhamentos imediatos. 

Já em Fortaleza, o escritório da instituição conta com outros funcionários, dentre os 

quais assistentes sociais, operadores de telemarketing e equipe de abordagem de rua, a qual tem 

por função identificar meninos que possivelmente tenham o perfil da clientela da OPN44, 

estabelecer contato e convidá-los ao sítio. 

No Sitio O Pequeno Nazareno não existem grandes dormitórios, refeitórios etc. Ele 

conta com uma estrutura de pequenas casas, nas quais moram grupos de, em média, 15 meninos, 

que são acompanhados por dois educadores45, em regime de plantão. A função principal destes 

funcionários é acompanhar a rotina de cada menino dentro do sítio, favorecendo uma adaptação 

mais rápida, principalmente através do vínculo com o educador. 

A respeito da rotina da instituição, pude observar que, embora haja certa rigidez no 

cumprimento de horários, arrumação da casa, higiene pessoal etc., há sempre tempos livres de 

obrigações. De segunda a sábado todos acordam às 6h, quer para se prepararem para a escola, 

para se dirigirem à Capela46 ou para arrumarem a casa, mas a partir de 16.30h não há mais 

nenhuma atividade programada, com exceção do jantar. Nos sábados pela manhã é organizado 

um mutirão de limpeza nas cercanias da casa em que o menino está instalado, mas após o almoço 

não existem mais obrigações, o que se estende aos domingos. Estes horários podem ser utilizados 

pelos meninos para brincarem, conversarem, utilizarem os equipamentos do sítio para lazer 

                                                 
43 Dados de abril de 2009. 
44 Perfil da clientela da OPN – conforme relato do coordenador pedagógico este perfil se refere ao menino que mora 
na rua, tem até 14 anos e apresenta significativa perda do vínculo familiar, impossibilitando-o o retorno à 
convivência com a família. 
45 O educador é um adulto, homem ou mulher, que se responsabiliza pelos meninos, procurando criar uma atmosfera 
de família em cada casa. É ele quem acompanha o menino no cotidiano da instituição.  
46 Duas vezes por semana, como parte da formação cristã, todos os meninos que estudam no sítio e os que estudam à 
tarde em escola pública vão para a capela. 
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(quadra, piscina, campo de futebol) ou mesmo, para os que têm condição de deslocamento 

independente, visitar amigos, namorada, ou receber visita dos familiares47. 

As casas de abrigamento são organizadas prioritariamente em função da idade da 

criança/jovem e do tempo de moradia na instituição, embora informações ligadas ao 

comportamento dos mesmos também sejam consideradas, principalmente no que diz respeito à 

adaptação à rotina da instituição, maturidade e autonomia. Atualmente cinco casas se encontram 

em funcionamento, assim organizadas: 

� Casa das Acerolas48: para as crianças de até 10 anos 

� Casa Sede: para os que têm até 14 anos 

� Casa das Mangueiras: até 14 anos 

� Casa dos Sapotis: acima de 14 anos 

� Casa dos Grandes: para os maiores, acima de 16 anos 

Um dos membros do grupo gestor se remete à existência de uma hierarquia simbólica 

atribuída a cada casa, de modo que sair de uma residência para outra se configura como indício 

de crescimento, desenvolvimento e conquista de autonomia. Desta forma, ser “acerolinha” 

(morador da Casa das Acerolas) é ser ainda criança, infantil, o que significa estar sob os cuidados 

mais intensivos dos educadores e ser menos autônomo. Ir para a Casa Sede significa que a 

criança está se tornando adolescente, mas não é o mesmo que morar na Casa das Mangueiras, 

visto que, nesta, os meninos já estão sendo preparados para se tornarem autônomos. Segundo a 

mesma lógica, ascender para a Casa dos Sapotis e, posteriormente, para a Casa dos Grandes 

significa ganhar mais liberdade e preparar-se para a profissionalização, com vistas ao 

desligamento do Sitio. 

Depoimentos de educadores nos fazem crer que a proposta não é de vigilância, mas de 

acompanhamento pessoal dos meninos abrigados, tanto que não existem trancas, tampouco 

cadeados na Organização Pequeno Nazareno. As crianças e adolescentes só vão por vontade 

                                                 
47 Sair da instituição para passeios, assim como a visita dos familiares são sempre analisadas caso a caso. A respeito 
da visita dos familiares, esta é sempre intermediada pelas Assistentes Sociais, sendo permitida apenas nas quartas-
feiras e domingos, para passar o dia. Não é permitido aos familiares pernoitar no sítio. 
48 As casas foram nomeadas conforme a localização dentro do sítio, de modo que a casa das acerolas é cercada por 
uma plantação deste tipo de frutas. 
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própria e lá permanecem até o momento que assim o desejarem. Por outro lado, todos 

reconhecem que o menino que sai da rua e vai para uma instituição de abrigo certamente vai 

passar por um período de adaptação, o qual pode, inclusive, levar anos. Em entrevista com o 

coordenador pedagógico, ele comenta: 

Não se espera que o menino mude imediatamente, mas é preciso saber 
se ele realmente quer permanecer no Sítio. Sempre há momentos que 
precisa acontecer uma conversa franca, principalmente com aqueles que 
têm a partir de 14/15 anos. Há menino que pede para sair, volta para a 
rua, pensa e depois quer voltar. Nós aceitamos, mas dificultamos um 
pouco para ver se é isto mesmo que ele quer. Por exemplo, dizemos que 
ele vai precisar passar por um processo: “você vai ter de ir, durante três 
quartas-feiras (dia que coordenador geral vai para o escritório, em 
Fortaleza), conversar com o Bernardo49 e aí veremos se você volta. 

O objetivo principal é acolher estas crianças e adolescentes e oferecer-lhes o que foi 

negado por um processo de exclusão histórica e socialmente produzida: moradia, alimentação, 

educação, esporte, arte, lazer, profissionalização, além da convivência e reintegração dos laços 

com outras crianças e adolescentes do Sítio e da comunidade. Funciona no sítio a Escola O 

Pequeno Nazareno, unidade de Ensino Fundamental, 1º- ao 5º- ano, credenciada junto ao 

Conselho de Educação do Estado do Ceará, a qual funciona em regime de tempo integral, 

agregando, à proposta de escolarização, o esporte (futebol, vôlei, basquete, natação, ping-pong), a 

formação musical (flauta e violão) e a formação religiosa. Além disso, a ONG disponibiliza o 

tratamento psicológico para alguns dos meninos que apresentam maiores dificuldades 

emocionais, o que é realizado através de uma parceria com um consultório psicológico em 

Maranguape. 

A respeito da convivência comunitária, este também pode ser considerado um 

diferencial do OPN em relação a muitos outros abrigos voltados para crianças e adolescentes em 

situação de risco: apesar de abrigados, eles não são suprimidos do direito do contato com pessoas 

da comunidade. Logo que aprendem a ler, escrever e contar, as crianças são encaminhadas para 

                                                 
49 Bernardo – adaptação ao Português do nome Bernd, fundador e coordenador geral do OPN. 
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escolas públicas em Maranguape-Ce50. Além disso, os mais velhos podem participar de festas na 

comunidade, engajar-se em igrejas ou grupos religiosos, namorar, visitar amigos etc.51 

No que se refere às famílias dos meninos abrigados, é política da OPN trabalhar o 

aprofundamento dos vínculos familiares. Pelo menos duas vezes ao ano, durante as férias 

escolares, os meninos são incentivados a passarem dias com seus familiares, sem falar das 

quartas e domingos, ocasião em que o sítio se coloca aberto a visitas destes. O trabalho das 

assistentes sociais é, no entanto, de extrema importância no re-estabelecimento deste vínculo, 

visto que se reconhece que, nem sempre, este contato é prontamente oportuno. Por este motivo, a 

instituição desenvolve um trabalho de acompanhamento das famílias através de visitas 

domiciliares, realizadas periodicamente pelas assistentes sociais. 

Além disso, busca-se assistir a família da criança abrigada, através tanto da inserção 

em projetos sociais do governo, como, ocasionalmente, do auxílio financeiro. Embora não seja 

objetivo da ONG suprir as carências das famílias vinculadas ao projeto, ocasionalmente ela pode 

auxiliar na melhoria das condições concretas de vida daquelas, como, por exemplo, a compra de 

material de construção para a reforma ou ampliação da casa. 

O fato é que a proposta da instituição é favorecer uma real oportunidade de vida 

nova para todos que se engajam à OPN, acompanhando-os individual e coletivamente até os 18 

anos ou quando se encontrarem preparados para viver de forma independente e autônoma, o que 

inclui o desenvolvimento de uma profissão e a aquisição de um emprego formal. Conforme relata 

o coordenador pedagógico, desde o segundo semestre de 2008, a ONG tem desenvolvido um 

projeto voltado para a profissionalização dos jovens a partir de 16 anos (Projeto Gente Grande) 

em parceria com a Integrasol, ONG que atua através da promoção de cursos profissionalizantes e 

estágios em empresas da região. 

O Pequeno Nazareno também desenvolve programas relevantes no que se refere à 

sensibilização e mobilização da comunidade, além da articulação com outras entidades voltadas à 

criança e ao adolescente em situação de risco social e pessoal. Suas atividades incluem a 

elaboração de dois programas de rádio que discutem com a população a problemática da criança 

                                                 
50 Os jovens que apresentam necessidades educacionais especiais encontram-se matriculados na APAE. 
51 Conforme nos relata o coordenador pedagógico da OPN, a participação do jovem em eventos da comunidade é 
analisada sempre com cuidado, segundo a confiança que ele vai construindo junto à instituição, além de haver regras 
para tanto: não beber, não fazer uso de drogas, não envolver-se em conflitos e cumprir o horário de retorno. 
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moradora de rua, além de manifestações públicas e campanhas como a Campanha Nacional de 

Enfrentamento à Situação de Moradia nas Ruas de Crianças e Adolescentes – Criança Não é de 

Rua. 

Quanto aos procedimentos metodológicos propriamente ditos, este estudo foi 

desenvolvido em três grandes períodos: (1) o de aproximação do campo em estudo e produção 

dos dados (Oficinas Temáticas), (2) o de contra-análise e o de (3) entrevistas de explicitação, os 

quais serão apresentados a seguir. 

 

3.1. Primeiro período: janeiro a maio de 2007 

A aproximação com O Pequeno Nazareno iniciou-se em janeiro de 2007. Já havia 

feito alguns contatos breves com pessoas do grupo gestor, inclusive com Bernardo, fundador e 

diretor da ONG, mas esta foi a data que, de fato, após seu consentimento, iniciei o estudo, 

aproximando-me da equipe de funcionários e dos próprios meninos (Vide apêndice A). 

Estive informalmente no sítio durante aproximadamente um mês, ocasião em que me 

permiti “banhar-me da instituição”, conhecendo o espaço, visitando as salas de aula, participando 

de atividades de rotina da instituição (visita à capela, hora da merenda, hora livre52 dentre outras), 

das reuniões entre grupo-gestor e funcionários, sem falar dos agradáveis momentos que passei 

embaixo da grande mangueira da casa-sede, conversando com aqueles que se aproximavam. Este 

trecho do Diário de Campo pode ilustrar a riqueza destes momentos: 

 
20/01/2007 
 
Cheguei pelas 4 da tarde e fui me encostando em uns banquinhos 
próximo à casa sede, debaixo de duas enormes mangueiras. O vento 
estava bom... Tinha três rapazes e um educador sentados por lá, pelo 
visto só conversando mesmo. Os meninos tinham acabado de 
lanchar e tinha dois com um pedaço de bolo na mão. Fui sentando 
“pra prosear” e pra ver se o Bernardo aparecia. 
_ Oi, tudo bem? Vocês sabem do Bernardo? 
_ Ta lá na secretaria. - respondeu o educador. 
 

                                                 
52 Em torno de 17h,  as atividades direcionadas da instituição se encerram, podendo os meninos fazerem o que 
quiserem: tomar banho de piscina, andar de bicicleta, conversar etc 
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No meio da conversa o educador disse que sempre era bom ter umas 
coisas diferentes aqui, para quebrar a rotina, pois os meninos 
andam meio ociosos... 
Acabou vindo o assunto do motivo das minhas visitas, ocasião em 
que falei que era estudante e estava fazendo um trabalho sobre 
meninos que tinham tido a experiência de viver na rua.  
_Eu estou interessada em saber o que meninos que já viveram na rua 
pensam sobre a vida e o viver. 
_Tia, aqui todo mundo vem da rua – vai falando um dos meninos. 
_ É, eu sei, por isso que eu estou vindo aqui. 
_ Tia, sabia que eu já fui preso? Cumpri lá na Dom Bosco um 
....(disse um Nº, referindo-se à contravenção que tinha cometido) 
_ E de que interessa pra ela saber isso? Você pode até ter andado 
pelo Dom Bosco, mas não vai mais voltar para lá – interrompe o 
educador. 
_ Sei lá! – duvida o menino. 
_ Pois eu sei. Pelo que eu te conheço teu caminho é outro, em outro 
rumo. Se eu não te conhecesse não dizia nada. 
 

Vale destacar que tive o cuidado de me apresentar como estudante, evitando associar 

minha imagem à da psicóloga, pois temia que isto pudesse interferir na produção de dados. 

Muitos dos meninos têm acompanhamento psicológico, o que poderia gerar expectativas em 

torno da minha presença na instituição, ou mesmo induzir que eles se comportassem numa ou 

noutra direção, baseando-se no fato de ser psicóloga. 

Além disso, procurei não prolongar muito esta fase inicial, a fim de evitar 

interferências das primeiras impressões sobre meu olhar e minha escuta, ou mesmo que o 

conhecimento prévio que tivessem de mim tolhesse a espontaneidade do grupo.  

Marcamos para 23/02/2007 um momento em que pudesse me apresentar para a 

clientela da OPN como um todo, o que denominei de Oficina de Sensibilização. Este encontro 

aconteceu na quadra coberta, um espaço bem amplo e arejado. 

Nesta ocasião contei com a colaboração de duas colegas do programa de pós-

graduação, ambas sociopoetas, além da disponibilidade da professora da escola da OPN e do 

coordenador pedagógico da instituição. 

Éramos cinco adultos e sessenta e oito adolescentes, embora cerca de dez tenham 

preferido apenas observar o movimento. A proposta era dividir o grupo dos presentes em grupos 

menores, a fim de cada grupo realizasse uma tarefa diferente. 



77 
 

Os grupos teriam como facilitador um adulto da OPN ou uma de nós. O tema era A 

VIDA. Cada adulto escolheu a atividade da qual seria facilitador, enquanto os meninos optavam 

com quem ficar. As atividades propostas – e executadas – foram as seguintes: 

� Programa de rádio 
� Painel 
� Rap 
� Boneco da Vida 

 
Mas um fato inusitado roubou a cena. Eu tinha levado umas peças de roupa, chapéus, 

sapatos, tecidos coloridos com o intuito de servir para figurino. Mas nós mal havíamos nos 

apresentado já podia ver alguns meninos circulando com tais peças. Um dos meninos calçou 

umas sandálias, fez de um pano cumprido uma saia e saiu desfilando pela quadra; outros criaram 

capas que lembravam às de super-heróis; houve quem calçasse botas masculinas, vestisse uma 

camisa preta de mangas compridas e um chapéu, lembrando um pequeno cowboy e até quem 

amarrasse uma faixa sobre a testa, cobrindo boa parte dos olhos, fazendo-se parecer um 

presidiário que oculta o rosto para não ser reconhecido.  

                  

O borbulhar frenético dos diversos personagens que circulavam pela quadra foi um 

espetáculo à parte. Diria, foi o melhor do espetáculo! Pude constatar múltiplos devires aflorando 

de suas performances: devires guerreiros, bandidos, heróis, mulher, todos correndo, saltitando e 

ocupando seu território, tudo acontecendo à revelia dos educadores, que insistiam em buscar 

reaver as peças apossadas pelos meninos.  

Esta cena parece-me paradigmática. Todos os grupos cumpriram suas tarefas, a 

maioria deles graças à direção do adulto “facilitador”. Mas o momento mais produtivo se revelou 

naquilo que fugia ao pré-estabelecido, revelando parte da lógica das instituições que se propõem 

a “educar” meninos em situação de moradia de rua. Em outros termos, foram as linhas de fuga 
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que, de fato, puderam esboçar aquilo que, de início, nem ousava buscar: a norma buscando 

intimidar o devir frenético da vida. 

O “desfile” com as peças durou até que os educadores que por ali estavam fossem 

recolhendo o material, ocasião em que re-arrumávamos o local. Observei que alguns resistiam em 

entregar, até corriam, mas o educador sempre vencia.  

Pude entender melhor esta dinâmica somente após os primeiros encontros com o 

grupo pesquisador, já que as solicitações por possuir eram sempre muito presentes, insistentes 

mesmo! Sempre que distribuía algo (lanche, balas, chocolates, lápis de cor etc) queriam mais e 

para conseguir se utilizavam de estratégias que iam do pedir choramingando ou da chantagem 

emocional ao enganar ou mesmo fazer sumir. 

- Tia, eu não ganhei ainda! 

- Tia, porque tu deu para todo mundo menos para mim? É porque tu não gosta de 

mim? 

Diante de tantas solicitações, por diversas ocasiões flagrei-me perguntando: eles 

saíram da rua, mas... Será que a rua saiu de dentro deles? Nos primeiros dias sumiram bombons, 

tinta guache, lápis de escrever, nada de muito valor. Conversei com o grupo sobre o que estava 

acontecendo, explicando que tudo que trazia seria ser usado e se alguém tirasse ia fazer falta. 

Logo pudemos perceber que os “sumiços” se extinguiram, mas a solicitações aumentaram 

durante um bom tempo, até que nos últimos encontros nos percebemos livres da lógica da troca 

em nossas interações. Não precisávamos de presentinhos para nos tornar produtivos como grupo-

pesquisador. 

 

3.1.1. A formação do grupo-pesquisador 

Tinha a expectativa de que, após o último encontro, todos os presentes, conforme o 

próprio interesse, fossem potenciais participantes do grupo-pesquisador. Mas a dinâmica de sua 

composição não aconteceu desta maneira.  

Muitos dos interessados não puderam participar do grupo em virtude de estarem 

ocupados com atividades consideradas como de formação, a saber, o curso de informática, o 
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curso de eletrônica, a escola e as atividades de manutenção do sítio (varrição, capinagem, pintura 

das guias etc).  

A direção disponibilizou apenas aqueles que estariam, no horário previsto para os 

encontros53, em atividades esportivas, de lazer ou nas aulas de reforço. Desta forma, pude contar, 

no primeiro encontro, com quatorze adolescentes, dos quais apenas dez manifestaram interesse de 

continuar no grupo, comparecendo na semana seguinte. Por outro lado, três novos participantes 

foram agregados a partir do segundo dia, conforme eles mesmos nos solicitaram. Ficamos então 

com treze meninos com idades entre 12 e 16 anos. A partir deste momento, apesar da insistência 

de outros colegas, o grupo ficou fechado para novos interessados. 

Vale destacar que, a partir do segundo encontro, o grupo-pesquisador permaneceu 

com a mesma formação, já que ninguém faltava ou mesmo se atrasava para as oficinas.  

Esta formação se alterou somente na segunda fase da pesquisa, quando seis meses 

depois de concluída a oficina 5, retornamos54 ao grupo a fim de realizarmos a contra-análise. 

Nesta ocasião, constatamos que cinco dos treze componentes do grupo haviam saído da 

instituição. 

Trabalhar com um grupo-pesquisador de treze componentes, a meu ver, foi bastante 

produtivo, visto que grupos grandes dificultam o envolvimento e a participação de todos, além de 

tornar inviável a escuta sensível55, fundamental no método.  

Além disso, a cada encontro, contamos com vieses que diziam respeito às próprias 

características do grupo: são adolescentes, cuja parte de seu processo de socialização aconteceu 

no amplo espaço das ruas, o que os fazem inquietos, um tanto irritadiços, críticos tenazes uns dos 

outros e, como não poderia deixar de ser, não muito normatizados. 

As características do grupo fizeram dos nossos encontros um desafio diário, o que não 

deixou de ser produtivo para todos. Aprendíamos muito a cada encontro, principalmente porque 

íamos nos adequando conforme estas aprendizagens e criando novas estratégias não só no lidar 

                                                 
53 Nesta primeira etapa da pesquisa, estavam previstos cinco encontros de três horas, sempre às terças feiras pela 
manhã. 
54 Refiro-me a mim e a Rebeca Alcântara, co-facilitadora e à época também aluna do Programa de Pós-Graduação. 
55 A escuta sensível (Barbier) é instrumental importantíssimo para o pesquisador, o que se traduz numa abertura às 
referências dos co-pesquisadores, sem julgar, medir, comparar ou homogeneizar suas produções. Esta maneira de 
deixar-se “tocar” pelo outro vai além do simples ouvir, pois predispõe uma abertura emocional, intuitiva ao novo, ao 
insondável e ao atípico. 
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com o grupo, como na própria criação das oficinas temáticas,o que, de fato, fez desta pesquisa 

um trajeto que se faz ao caminhar. 

 

3.1.2. O processo de produção e análise dos dados 

Após composto o grupo, partimos para o momento de produção dos dados com os co-

pesquisadores, o que foi veiculado através de cinco oficinas, a saber56: 

• Oficina 1: Caminhos da Vida 

• Oficina 2: Imagens da Vida  

• Oficina 3: Viagem Imaginária à Caverna da Vida, da Morte e do       Tempo. 

• Oficina 4: O Corpo, a Vida e a Morte 

• Oficina 5: O Jogo da Vida e da Morte 

Estas técnicas tiveram como objetivo fazer suscitar os conceitos de cada grupo 

pesquisador em torno da vida e da morte, numa linguagem simbólica, criativa, repleta de afetos, 

intuições, sensações, ou seja, conceitos carregados de afetos - confetos57.  

Esta foi a primeira etapa de produção do grupo-pesquisador, a qual aconteceu em 

cinco semanas, mas não foi a única. Por ocasião da contra-análise (segundo período da pesquisa), 

tivemos novos momentos significativamente produtivos, dando origem, inclusive, à Oficina 6, 

com o tema A Vida e a Morte no Planeta Azul58. 

Nossos encontros se estruturaram em cinco momentos:(1) aquecimento (2) 

relaxamento, (3) produção de dados e (4) lanche (5) análise das produções. O momento de 

aquecimento efetuava-se sempre através de conversas informais. Esta era a hora de saber as 

novidades do sítio, de responder às suas perguntas sobre como seria a técnica do dia, de juntar 

todos para começar, de fazer alguns ajustes nos nossos acordos de cooperação mútua, ou mesmo 

                                                 
56 Os procedimentos de cada oficina serão apresentados nos capítulos que se seguem. 
57 Confetos: conceitos produzidos pelo grupo pesquisador, os quais são mais que  meras produções racionais, pois se 
caracterizam por serem repletos de sentimentos, emoções, intuições e sensações. 
58 Tomando como referência elementos da produção da Oficina 4 (Análise Plástica), criei uma história em que um 
grupo de extra-terrestres vinha visitar a Terra a fim de conhecer o que os habitantes do Planeta Azul faziam da Vida 
e da Morte. Por ocasião da apresentação da referida história, um dos nossos co-pesquisadores comentou  “Imaginem 
o que eles vão ver...”, sendo apoiado por outros: “Viche”, “É  mesmo, eles vão é sair correndo...” Tais comentários 
me fizeram criar a Oficina 6 (Vida e Morte no Planeta Azul), a qual revelou outras vertentes do tema em estudo. 
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deles averiguarem o que seria a merenda.  

Foi nesta ocasião que explicamos os objetivos da pesquisa, procurando deixar claro 

que a experiência deles era algo que nós não tínhamose gostaríamos de conhecer; foi também 

quando falamos sobre o desaparecimento do material de consumo; que explicamos porque não 

convinha simplesmente brincar de qualquer coisa (um dos nossos co-pesquisadores havia 

sugerido brincarmos da “dança das cadeiras”), que também eles comentavam do que estavam ou 

não do seu agrado, que se queixavam dos colegas, dentre outros. Este momento durava cerca de 

20 min., quando íamos introduzindo o relaxamento, segundo momento do encontro. 

Como destaca Gauthier, iniciar o momento de produção dos dados por um 

relaxamento é importante para que os co-pesquisadores possam minimizar o nível de controle 

consciente e fazer emergir elementos não racionalizados, saberes enterrados e imersos, os ventos 

raros, as lavas congeladas pela história coletiva e individual (GAUTHIER, 1999:53).  

De fato, este era um momento imprescindível, mas não diria de fácil execução em um 

grupo com as características do nosso, o que nos levou a também fazer uns ajustes estratégicos. 

Por exemplo: a partir do terceiro encontro, descobrimos que, antes de relaxar, era bem mais 

produtivo ativar  (diria: cansar), o que acontecia através de atividades com intenso apelo ao 

movimento do corpo (correr, pular, caminhar a passos largos, em “câmera lenta” etc). Só então 

solicitamos que cada um procurasse “um lugar só para você” para, então, darmos 

prosseguimento ao relaxamento propriamente dito.  

Aliás, indicar que procurassem o próprio espaço também era estratégico, visto que, 

enquanto estavam muito próximos uns dos outros não conseguiam se concentrar. Sempre 

acontecia um chute aqui, um esbarrão acolá, o que acabava desencadeando risadinhas, 

reclamações (“Olha ele aqui, tia”) ou mesmo disputas corporais bem intensas. Buscar o “seu 

canto”59 foi uma estratégia que foi veiculada a partir da Oficina 2, graças às aprendizagens do 

primeiro encontro. 

Na sociopoética, o momento de produção de dados é a ocasião em que se utilizam 

técnicas artísticas, as quais suscitam o conhecimento através dos cinco sentidos. Este é um 

recurso que facilita a emergência de linhas de fuga, potências, tudo que escapa à lógica do 

instituído. Inspirando-se em Barbier (apud PETIT, 2002: 40), que compreende a pessoa pela 
                                                 
59 No Ceará, canto é sinônimo de lugar. 
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existência de um corpo, de uma imaginação, de uma razão, de uma afetividade em permanente 

interação, recorremos à produção de esculturas em argila (Oficina 1), à pintura em painel de 

fórmica (Oficina 2), pintura a dedo (Oficina 3), confecção de bonecos com sucata (Oficina 4), 

desenhos (Oficinas 2 e 5) e pintura com guache em painel (Oficina 6). Assim, acreditamos ter 

favorecido a construção coletiva e corporal do conhecimento (GAUTHIER, 2001: 22), pelo 

grupo-pesquisador, objetivo primordial de toda pesquisa sociopoética. 

Quanto à análise das produções do grupo pesquisador, na Pesquisa Sociopoética, este 

é um procedimento que compete tanto aos co-pesquisadores, como ao pesquisador-facilitador, 

dialogicamente. Neste sentido, é fundamental que o pesquisador-facilitador não determine 

previamente a lógica de análise dos dados, mas que o grupo vá traçando seus caminhos, suas 

próprias modalidades de reflexão. Para tanto, primamos por, a cada oficina, chegar a alguma 

produção concreta, como, por exemplo uma escultura em argila (Oficina 1), um desenho 

individual (Oficina 2), uma pintura a dedo (Oficina 3) um objeto confeccionado em sucata 

(Oficina 4), ou mesmo um painel confeccionado coletivamente(Oficina 6)60. Esta foi uma 

estratégia facilitadora da análise das produções do grupo-pesquisador pelos adolescentes, visto 

que precisávamos lidar com suas dificuldades de abstração, aliás, comuns nesta faixa etária. 

Em seguida, solitariamente, debrucei-me61 no conjunto dos dados produzidos e 

analisados pelo grupo, a fim de realizar minha própria análise, procurando identificar a estrutura 

imersa do pensamento do grupo. Para tanto, iniciei pela análise das produções plásticas (objetos 

em sucata, pinturas), de forma que, deixando-me afetar, primeiramente por tais imagens, partisse 

de uma leitura mais intuitiva da produção do grupo. Estes procedimentos dizem respeito à 

análise plástica e foram realizados com as oficinas 3 e 4, visto que eram as únicas que tinham 

material para tanto.  

A análise plástica da Oficina 3 deu origem a uma história ilustrada pelas imagens 

produzidas pelo grupo-pesquisador, a qual foi apresentada como uma música, no primeiro dos 

encontros voltados para a contra-análise, ocasião em que o grupo desenvolveu suas reflexões, fez 

suas críticas e complementações62. 

                                                 
60 Não houve produção artística na Oficina 5. 
61 Este momento foi realizado por mim, pesquisadora principal, com a supervisão de minha orientadora. 
62 Esta produção será apresentada no capítulo 6. 
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Quanto à análise plástica da Oficina 4, inspirada nos plantões jornalísticos veiculados 

pela TV, optei por elaborar uma série de notícias de jornal, ocasião em que apresentava a 

situação de uma invasão extra-terrestre ao nosso planeta. As produções plásticas do grupo – 

bonecos de sucata – eram os invasores, os quais falavam de seus corpos e do modo como, em seu 

planeta, conceituavam a vida e a morte63. Como na análise plástica da Oficina 3, apresentamos64 

esta produção para a apreciação e complementações do grupo, por ocasião da contra-análise. 

No que se refere à análise das produções escritas do grupo pesquisador, trabalhei 

segundo um modelo mais convencional. Seguindo o referencial sociopoético, este momento 

compõe-se por etapas, a saber, a análise classificatória, o estudo transversal a produção 

filosófica.  

Como propõe Petit (2002), na análise classificatória busquei dissecar as produções 

orais do grupo-pesquisador, separando-os em categorias e buscando identificar os confetos 

presentes em tais relatos. Vale destacar que, estava atenta não apenas ao que havia de 

convergente em seus discursos, mas, também, às divergências, oposições, dicotomias e 

ambigüidades do pensamento do grupo-pesquisador. Esta análise deu origem a quadros 

temáticos que, partindo dos relatos do grupo-pesquisador em cada oficina, foram organizados 

conforme categorias. 

No estudo transversal, procurei identificar possíveis inter-relações entre as 

categorias e confetos produzidas na análise classificatória e as linhas de pensamento que 

atravessavam os relatos do grupo pesquisador, buscando sutilezas e entrelaçamentos presentes 

nos dados. Em seguida, a partir do conteúdo das oficinas, elaborei portadores de texto utilizando 

linguagens não acadêmicas, a fim de submetê-los à contra-análise. Foram criados uma fábula 

ilustrada (Oficina 2), um conto mítico (Oficina 3), uma história em quadrinhos (Oficina 4), um 

Rap (Oficina 5) e um folder promocional (Oficina 6)65. 

Convém destacar que, ao optar por cada formato de texto, busquei valorizar o 

universo cultural do grupo-pesquisador, dando prioridade às linguagens que possivelmente se 

identificassem com os interesses dos garotos. Este material foi a base para o segundo período da 

pesquisa, quando o submetemos à avaliação e complementações do grupo-pesquisador. 

                                                 
63 Esta produção será apresentada no capítulo 7. 
64 Este momento foi  realizado em parceria com minha co-facilitadora, Rebeca Alcântara. 
65 Não realizamos o estudo transversal da oficina 1, em virtude dela ter produzido poucos elementos. 
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Quanto à produção filosófica, através dela procurei articular alguns dos confetos 

produzidos pelo grupo-pesquisador, suas idéias e relatos de experiências às concepções dos 

autores que referendaram este estudo. Para tanto, parti das idéias de Nietzsche, Deleuze, 

Guattari, Rolnik, Foucault, no plano filosófico, articulando-as com as colaborações de João do 

Rio, Gregori, Leite, Silva & Milito acerca do tema “meninos de rua”. 

Vale destacar que, ao tecer estas articulações, procurei evitar meros enquadramentos, 

colocando em foco a produção do grupo-pesquisador e estabelecendo um diálogo com as idéias 

dos teóricos.  

 

3.2. Segundo período: dezembro de 2007 

Depois de realizadas as análises da produção do grupo, o procedimento seguinte foi a 

contra-análise, ocasião em que levamos66 ao grupo-pesquisador minhas produções para serem 

socializadas e analisadas por eles, a saber, as análises plásticas das oficinas 3 e 4 e os estudos 

transversais. Este momento da pesquisa realizou-se em três encontros de cerca de 3h e foi 

fundamental para fazermos retificações, complementações e principalmente explicitarmos pontos 

apenas sinalizados, os quais demandavam maior esclarecimento.  

Para tanto, procurei organizar de maneira sintética e comunicativa os principais 

confetos produzidos por ocasião das oficinas temáticas, utilizando, sempre que possível, imagens 

e falas produzidas pelos co-pesquisadores. Este procedimento deu origem aos textos intitulados: 

� A história do dia em que a galera conheceu o lugar mais entranho do mundo: a 
floresta da vida e da morte (Estudo transversal da Oficina 2) 

� Irmãs Gêmeas (Estudo Transversal da Oficina 3) 

� Mercado da Vida e da Morte (Estudo Transversal da Oficina 4) 

� Rap da Vida e Morte (Estudo Transversal da Oficina 5)67 

 

                                                 
66 Volto a utilizar a 1ª- pessoa do plural porque neste momento passo a contar mais uma vez com a preciosa 
colaboração de minha co-facilitadora, Rebeca Alcântara. 
67 O único estudo tranversal que não foi apresentado e discutido pelo grupo-pesquisador foi o referente à oficina 6, já 
que esta só aconteceu no segundo período da pesquisa. 



85 
 

Este foi um momento muito produtivo da pesquisa, já que contou com a participação 

de um grupo-pesquisador menor e mais maduro. Novas vertentes do tema foram reveladas, as 

quais contribuíram significativamente para o estudo filosófico.  

 

3.3. Terceiro período: junho de 2008 

Embora tendo em mãos todas as produções do grupo-pesquisador, surgiu uma 

inquietação em mim, pesquisadora-facilitadora: os dispositivos utilizados pouco deram margem 

à explicitação das experiências dos garotos enquanto moravam na rua. Diante disso, e por 

considerá-las relevantes para este estudo, optei por, como forma de complementação dos dados 

da pesquisa, realizar entrevistas individuais, cujo objetivo seria articular os principais confetos 

produzidos pelo grupo com suas vivências pessoais. Este procedimento foi denominado por 

entrevista de explicitação (Vide Apêndice B). 

Este foi um procedimento muito rico e pôde sinalizar mais que suas práticas na rua, 

pois mostrou o quanto o grupo tinha crescido e o modo com que a própria pesquisa, mesmo sem 

uma intenção conscientizadora, favoreceu reflexões significativas para suas vidas. 

Convém, neste ponto, destacar que cada momento deste estudo foi pensado e 

sistematizado tendo como base os procedimentos anteriores, o que se aplica desde a elaboração 

das oficinas temáticas até o estudo filosófico. A figura a seguir retrata a dinâmica deste estudo 

sociopoético.

 

 
 
 

CONTRA-ANÁLISE 
 

ENTREVISTAS DE 
EXPLICITAÇÃO 

 
 
 OFICINAS 

TEMÁTICAS

Sistematização 
 e análise 

Estudo 
Filosófico 

Sistematização 
 e análise 

Análise Plástica 
Análise Classificatória 
Estudo Transversal 
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Não pretendi com este estudo tecer um perfil do que seria um menino “de rua”, quer 

ele ainda permaneça nesta situação ou não. Também não tive a intenção de enquadrá-lo a 

nenhum modelo previamente produzido, quer se parta de sua condição sócio-econômica, de 

gênero, da família de que são oriundos, do bairro onde cresceram dentre outros. Não busquei, da 

mesma forma, encontrar respostas ou apontar soluções ao que supostamente se configuraria 

como um problema social. Ao contrário, pretendi simplesmente ouvi-los, dar-lhes voz, 

favorecer-lhes a emergência dos conceitos e afetos que percorrem suas práticas, ocasião rara 

numa sociedade que demonstra tantas dificuldades de aceitação do diferente, de um “outro” 

cultural que tem seu próprio modo de se situar no mundo. 

A seguir, nos capítulos 4,5,6,7,8 e 9 apresentarei mais detalhadamente as oficinas 

temáticas trabalhadas neste estudo, acompanhadas dos relatos produzidos pelo grupo-

pesquisador e suas análises, conforme a proposta teórico-metodológica da sociopoética. 
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CAPÍTULO  4 

 

 OS CAMINHOS DA VIDA 

 

Eu desconfio 
Que a única pessoa livre, 

Realmente livre, 
É a que não tem medo do ridículo 

Luis Fernando Veríssimo 

 

Como este seria nosso encontro inaugural, ou melhor, o primeiro dos passos de um 

caminho que se construiria com nosso caminhar - e como todo trajeto tem seu ponto de partida - 

propusemo-nos iniciar com o tema Vida-Caminho.  

Através desta oficina, tínhamos o intuito de favorecer a emergência de conceitos e 

afetos em torno da nossa existência, o que seria veiculado através das seguintes indagações: se a 

vida fosse um caminho, como ele seria? O que nele haveria? Com que elementos nos 

depararíamos? Para tanto, recorremos ao elemento terra, oferecendo argila a cada membro do 

grupo-pesquisador, a fim de representarem caminhos de vida. 

Vale destacar que optamos por não apresentar o tema morte neste primeiro encontro, 

por considerar relevante que ele surgisse espontaneamente, conforme os direcionamentos do 

próprio grupo-pesquisador. 

Neste primeiro encontro, planejamos, eu e Rebeca Alcântara, minha co-pesquiadora, 

uma dinâmica de apresentação, em que cada jovem se apresentasse relacionando seu nome com 

um animal, o que se sucederia à confecção de crachás para viabilizar o rápido reconhecimento 

dos nomes de todos nós, grupo pesquisador. 

A este momento se seguiria a apresentação das pesquisadoras e da proposta da 

pesquisa (Tema, compromisso – pontualidade, assiduidade, sigilo, permanência-, período, 

método de trabalho, diário de campo, ajudante do dia). 

Só então partiríamos para o relaxamento, o qual aconteceria em dois momentos: 
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1. Alongamento: colocaríamos uma música instrumental e solicitaríamos que 

esticassem os braços, pernas, tronco...  

2. Caminhada pelo sítio, com música (orientado pelo ajudante do dia). 

A produção sociopoética individual, só aconteceria após sentirmos o grupo relaxado o 

suficiente para centrarem-se na atividade que seria realizada com argila, cujo tema norteador era 

“caminhos da vida”. Em seguida, faríamos um intervalo para lanche e daríamos prosseguimento 

com a apresentação e análise coletiva das produções. 

                Por fim, à guisa de avaliação do nosso primeiro encontro, pediríamos a cada co-

pesquisador para expressar em um gesto ou palavra suas impressões. 

 

4.1. Sobre o encontro 

Em virtude do tempo com que contávamos para a realização da oficina, tivemos que 

fazer algumas adaptações ao planejamento: não fizemos o alongamento antes da caminhada e o 

momento da análise se restringiu apenas à do autor da peça. 

Nossa proposta de apresentação foi aquém de nossas expectativas, em virtude de 

ficarem criticando uns aos outros, antecipando que animais seriam, sempre dando um caráter 

pejorativo ao animal escolhido. Isto fez com que quase todos se negassem a corresponder à 

proposta.  

Diante desta situação inusitada, propusemos que aqueles que não quisessem se 

identificar com um animal poderiam apenas dizer o nome e a idade. Foi, sem dúvida, bem 

melhor, embora tenha ficado a lacuna daquilo que a proposta poderia sinalizar.  

No que diz respeito ao relaxamento, consideramos uma experiência bem positiva. 

Havíamos levado um som portátil, no qual pusemos para tocar músicas africanas. Um dos 

meninos levou o som e atuou como indicador do caminho a ser percorrido. Fizemos uma trilha de 

cerca de 1Km, passando pela Casa da Selva68, indo até a barreira do açude e voltando por dentro 

até chegar ao ponto inicial.  

                                                 
68 A Casa da Selva é uma das casas que abrigam os meninos que, como as demais, são  nomeadas conforme sua 
localização. Ela ganhou este nome graças a sua proximidade a uma grande área de mata nativa. 
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No meio do caminho íamos encontrando alguns meninos. Muitos diziam que queriam 

participar também e já foram se mobilizando para falar com o educador69. Ao chegarmos à área 

reservada aos nossos encontros, fizemos alguns exercícios voltados para a respiração a fim de 

podermos conseguir certo nível de relaxamento e concentração para o trabalho com argila. Nessa 

ocasião introduzimos o tema da oficina: “andamos a pouco por certo caminho do sítio. E se a 

vida fosse um caminho, como ele seria? Vocês podem utilizar a argila para fazer caminhos da 

vida”. 

A partir deste momento, o grupo-pesquisador pôs-se a trabalhar, a maioria bem 

concentrada, produzindo. Contávamos com quatorze co-pesquisadores, um educador da 

instituição70 e nós, pesquisadoras-facilitadoras.  

A presença do educador foi um fator determinante na produção dos co-pesquisadores, 

em virtude de suas constantes interferências, principalmente no que dizia respeito ao 

comportamento dos mesmos. Frases como “senta direito”, “presta atenção”, “pára de conversar” 

foram uma constante, chegando a interferir significativamente no próprio andamento da oficina. 

Em certo momento, um dos co-pesquisadores, ao reproduzir em argila a representação 

de um órgão sexual masculino, recebeu a pontual repressão do educador, puxando-o pela orelha e 

ordenando-o a desmanchar. O menino levantou-se e saiu com muita raiva, enchendo o educador 

de palavrões e coçando a orelha. No outro dia ele não voltou.  

Pudemos observar que este evento, articulado a outros do gênero e somando-se ao fato 

de ser nosso primeiro encontro, levou o grupo a se fechar no que diz respeito à emergência de 

idéias em torno de suas produções plásticas.  Pareceu-nos muito claro que suas falas haviam sido 

censuradas, graças a um mecanismo silencioso que nem mesmo os permitiram ousar falar, o que 

nos levou a decidir que, a partir do próximo encontro, não contaríamos, com a “ajuda” de 

nenhum educador.  

Este trecho do diário de campo pode ilustrar o clima deste primeiro encontro: 

 

 

                                                 
69 No segundo encontro, alguns destes meninos foram incorporados ao grupo, pois outros não retornaram.  
70 Na OPN, educador - ou pai social – é um funcionário que tem por responsabilidade a orientação dos meninos nas 
atividades de rotina da instituição. 
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06/03/2007 

Neste momento, cada menino já estava com uma boa porção de argila 
e pude perceber o prazer que sentiam ao manuseá-la.Um silêncio 
absoluto imperava na sala. O que está acontecendo? O que significa 
este silêncio?Concentração? Dedicação?Medo?Censura?Esforcei-me 
em conter minhas inquietações, preferindo deixar “o barco seguir”. 
Lentamente as imagens foram surgindo, até que... 

_ Olha aí macho, isto é coisa que tu faça! 

(Nosso co-pesquisador estava produzindo um belíssimo exemplar de 
uma pistola) 

_ Foi a única coisa que consegui fazer... (começou a desmanchar) 

Tento interferir:  

_ Desmancha não, ta legal. Deixa! Está bem legal! 

Apesar dos meus esforços, nosso artista destrói sua produção e passa 
a dedicar-se a uma jangada. 

 

 

Esta oficina favoreceu a produção de belas esculturas, muitas, com certeza, carregadas 

de significados. No entanto, ao falar de suas produções, o grupo-pesquisador foi bastante 

reticente, o que me impossibilitou desenvolver os procedimentos analíticos previstos. As fotos e 

os relatos, a seguir, dizem respeito à produção deste encontro: 

 

 
 
É um homem deitado embaixo do coqueiro... É uma 
cabana. Quando sair de lá vai para casa. Ele curte a 
paisagem, em vez de estar no meio da cidade... Aquelas 
fumaça de carro... Enquanto ele está no meio da 
natureza só sentindo o ar. 

 

 

 
 
Fiz a casa dos índios, onde eles moram. É uma casa de  
barro.É bom... Morar dentro...Brincar...dormir...fazer 
essas coisas. Ficar lá com a nossa mãe. 
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Um jardim. É sobre as plantas, a natureza. Isso aí é 
uma cesta de botar ovo. 
 Porque é da natureza. É muito bom respirar a natureza. 

 

 

 
 
Aqui é uma máscara. É que a vida é um teatro, a vida é 
um jogo. 
(Outro co-pesquisador interfere) Parece um cemitério. 
Olha aí! 

 

Convém destacar que, apesar dos esforços do educador (naquele momento 

representando não apenas a instituição, mas a ordem e os bons costumes), nosso grupo-

pesquisador manifestou seus mecanismos de resistência através de pelo menos uma atitude: não 

se produziu com a argila um único caminho sequer. 
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CAPÍTULO 5  

 

IMAGENS DA VIDA 

 

Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento. 
 

Clarice Lispector 

 

Este dispositivo, Imagens da Vida, foi elaborado com o objetivo de favorecer a 

emergência de conceitos e confetos articulados com as práticas sociais do grupo pesquisador. 

Como destaca Santos, B. (2005: 328), há muitas formas de conhecimento, tantas quantas as 

práticas sociais que as geram e as sustentam, o que justifica este intento.  

Para tanto, optamos, neste momento da pesquisa, não mais apresentar uma metáfora a 

ser trabalhada pelo grupo (como tentado no encontro anterior: vida-caminho), mas abrir o leque 

de possibilidades de abstração, trazendo tanto um tema amplo e pouco estruturado, como um 

material extremamente fluido, a saber, o grude pigmentado sobre uma superfície de fórmica. 

O grude pigmentado é uma substância aquosa, levemente engrossada com amido, a 

qual foi adicionada anilina de cores diversas. Sobre a superfície de fórmica e manuseando-a 

diretamente com os dedos, o grupo-pesquisador tinha nas mãos infinitas possibilidades de 

produção de imagens coloridas, as quais poderiam ser desfeitas e refeitas em instantes. Através 

deste dispositivo, diversas imagens iam sendo elaboradas, apagadas, ampliadas, reestruturadas, 

conforme o desejo do grupo e as associações que emergiam71. 

Como estratégia de relaxamento, tínhamos planejado propor a “dança cega”, 

dispositivo em que o grupo pesquisador dançaria de olhos vendados, juntos ou isolados, um RAP. 

Este seria o momento que antecederia a produção de dados. Imaginávamos que, ainda vendados, 

as crianças produziriam imagens sobre uma longa folha de fórmica, com o grude pigmentado e, 

                                                 
71 Este momento foi filmado e as falas transcritas. 
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enquanto produziam espontaneamente as imagens, entrevistaríamos os co-pesquisadores, 

lançando mão de perguntas em torno das imagens da vida.  

 

5.1. Sobre o encontro 

Este encontro foi o primeiro sem a presença de educadores junto ao grupo e 

percebemos que foi bem mais produtivo, já que não tínhamos mais mediadores, nem pessoas a 

“filtrarem” nossa relação. 

Nossa proposta de relaxamento aconteceu de maneira distinta das nossas expectativas. 

Tínhamos em mente que, ao dançar de olhos vendados, cada co-pesquisador estaria livre da 

censura dos outros colegas, mas observamos que não estava realmente acontecendo a dança cega: 

eles baixavam as vendas, retiravam-nas, olhavam por um olho e, enquanto isto, esbarravam uns 

contra os outros. 

Desta forma, ao percebermos que a atividade não estava favorecendo a diminuição do 

estado de excitação, pedimos para retirarem as vendas e procurarem sentir o suor do corpo, a 

respiração, procurando um espaço próximo à folha de fórmica para começarem a atividade. 

Junto à fórmica e manuseando o grude pigmentado, sentimos que, lentamente, nossos 

co-pesquisadores iam se centrando. O grude é uma substância viscosa que, em contato com a 

fórmica, gerava uma sensação prazerosa e relaxante, o que favoreceu o relaxamento que não 

havia acontecido no momento anterior. 

Introduzimos então o encaminhamento: “se quiserem, vocês podem desenhar 

utilizando a tinta sobre a fórmica ou mesmo irem descobrindo imagens que se formam ao passar 

mãos e dedos sobre ela. Acho que vão aparecer muitas figuras, conhecidas e desconhecidas...” 

À medida que as imagens iam aparecendo, perguntávamos: “o que é isto?”, “o que 

isto tem a ver com a vida?”, ocasião que em foram surgindo os relatos. Esta foi uma das oficinas 

em que o grupo foi mais produtivo enquanto grupo, visto que as idéias de um co-pesquisador, ao 

emergirem da técnica, iam sendo ora complementadas, ora re-elaboradas por outro e assim 

sucessivamente.  
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Após o momento de produção, entregamos lápis e papel e solicitamos ao grupo-

pesquisador que desenhassem as imagens da vida que surgiram em seus pensamentos a partir 

daquela experiência, para, em seguida, conversarmos individualmente sobre suas produções.  

Este foi um procedimento que teve o intuito de favorecer ao grupo-pesquisador a 

análise dos dados produzidos, no entanto, a potência criadora deste dispositivo foi além de nossas 

expectativas, já que, ao serem entrevistados acerca de seus desenhos, nossos co-pesquisadores 

fizeram surgir novas idéias, confetos, relatos de experiências, enfim, dados inusitados. Estas 

entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas, conforme apresentaremos a seguir72. 

 

5.2. Análise Classificatória 

Através da análise classificatória, detive-me aos relatos do grupo-pesquisador e os 

categorizei conforme os temas que emergiam de seu discurso. Em seguida, realizamos os 

cruzamentos entre as idéias que surgiam em cada categoria, buscando identificar as 

convergências, divergências, paradoxos e ambiguidades do pensamento do grupo. 

Foram identificadas como categorias: cenários de casas/natureza, caminhos, bichos, 

mulheres, vida e morte, bem e mal, vida boa/vida ruim. 

 

Cenários de Casas/Natureza 

 1. É uma casa, uns coqueiros...  

 2. É uma casa com um monte de areia, umas janelas, telhas... tem uma cerca ...e um curral. 
(...) Eu desenhei um menino fugindo de casa, saindo da vida boa para uma vida ruim. (...) 
Eu fiz o sol se pondo...   

3. É uma casa.... Tem uma porta, duas janelas, tem uma árvore, os passarinhos. É o coco 
dando do coqueiro.... 

4. É a vida. Parece com um  furacão.  

5. É uma casa, os passarinhos voando no céu, o sol e as nuvens.  

                                                 
72 Estes relatos encontram-se, na íntegra, no Anexo 1. 
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6. É uma cachoeira, uns coqueiros, uma árvore, uma casinha pequena, umas plantas ao 
redor dos coqueiros... Depois eu fiz uma fábrica com a bandeira do Brasil. Aqui é um 
negócio saindo fumaça (chaminé). Ali é uma nuvem, passarinho e um sol. Botei: essas 
palavras são mágicas: paz e vida, esperança, coração, união, felicidade, amor, amar, 
parabéns, boa tarde, carinho, boa noite. (Esta é...) uma fábrica de fazer coisas do Brasil. 
Bandeira do Brasil, roupa de Brasil. É para isto: amar nosso país e essas palavras 
representam muita coisa. 

7 . É uma casa, uns coqueiros e os urubus. A natureza... (os urubus) Eles estão voando... 
Porque eles gostam de voar. 

8. E tem um homem que está sozinho na mata. Ele está caçando (tem na mão) um pedaço 
de pau. Ele está protegendo os animais. Ele está com cara zangado. Por que ele se perdeu 
pela mata... Aí ele ficou com raiva. Ele quer voltar para a casa dele. 

9. Eu fiz uma árvore com umas sementes – porque ela ainda não nasceu -  uma  Igreja de 
Deus, uma nuvem, um sol. 

10. Aqui é um homem trabalhando, tirando coco para vender, outro levando água para 
beber... Aqui os barracos onde eles moram... Aqui uma ilha, os pássaros- que é da natureza 
-, o sol, para dar luz à terra, uma nuvem, um pássaro... Aqui é a lua... 

11. É a natureza... (nesta casa) A gente mora lá, nós janta... faz comida, almoça, janta... Só. 

12. Aqui é um coqueiro, uma casa, um homem em um barco pescando, outra casa, uma 
árvore. Aqui são os pássaros, uma nuvem, outra nuvem e o sol. Na casa... as pessoas 
moram, fica dormindo, faz comida para comer... aí pronto. 

13. Aqui é o sol, uma casa, um colégio, tem uns passarinhos, um carro... Tem um menino 
que vai para o colégio. De manhã cedo – ou de tarde – aí tem os passarinhos, as nuvens, o 
sol... de manhã... Tem também uns urubus que come carniça. 

 

 

CRUZAMENTOS 
� Os relatos 1,3,5,6 e 7 convergem por representarem cenários de casas e natureza, 

embora 6 e 7 apresentem diferenças no que se referem a estas paisagens: este inclui 
a presença de urubus, enquanto aquele, uma fábrica de produtos do Brasil e  
palavras denominadas como “mágicas”. 

� 8,10,11 e 12 apresentam pessoas se utilizando da natureza em atos corriqueiros do 
cotidiano, embora 11 se refira “a gente”, enquanto os demais  façam referência 
simplesmente a “um homem”. 

� 8 diverge de 10, 11 e 12 porque se refere a um homem perdido na mata e zangado, 
o que sinaliza uma mudança de rotina. 

� No relato 8 há um paradoxo, pois retrata um homem que está caçando e, ao mesmo 
tempo, protegendo os animais na mata. 
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� 2 e 13 retratam meninos em contextos bem contrastantes, apesar de uma aparente 
semelhança no que tange à interação com o meio natural: 2 refere-se a um menino 
fugindo de casa, “saindo de uma vida boa para uma vida ruim”, enquanto 13 
apresenta um menino que tem uma casa e um colégio para ir (embora haja urubus 
no caminho, “que comem carniça”). 

� 4 destoa de todos os relatos, ao trazer um cenário de imprevisibilidade e 
movimento dramático através da imagem de um furacão, ele rompe diretamente 
com a harmonia trazida nos demais.  

� 9 diverge de todos por apresentar menos elementos da natureza e destacar uma 
igreja e não uma casa de morar. 

� 7 e 13 apresentam cenários ambíguos, pois, ao mesmo tempo, retratam  paisagens 
harmônicas, mas com a presença de urubus, o que, na nossa cultura, tende a 
apresentar uma conotação ameaçadora. 

 
 

Outro Cenário 

1. Eu fiz um coração com asas, voando ... 

 

� Esta imagem destoa de todas por não apresentar nenhum cenário, mas um coração 
voando. 

 
 
 

Caminhos 

1.Isso aqui é um caminho da vida. (Esse caminho leva) à liberdade. É cheio de dobrada, 
de armadilha. Se errar o caminho leva pro beco da morte. (Lá) tem muita coisa 
ruim...Coisa que você não pode imaginar._ Se se perder nesse caminho, na eternidade fica 
lá. 
2.Este é o caminho da vida... É o caminho da morte também. Tem o caminho da morte e 
da vida boa também. Tem separação.O lado de cá é o da vida e o de lá é o da morte. É que 
o da vida é o mais claro e o da morte é o mais escuro. (Entre os dois) é o caminho da 
liberdade. (No caminho da morte...) tem ruindade...O diabo chupando manga. Tem três 
olhos, um de vidro e dois de boi. A vida é boa...A vida é ótima e ruim. (De ruim tem...) 
Droga, maconha...  
� Os caras tão falando isto e quando tão na rua tão cheirando. 
(Tem) o caminho da vida e da morte. No da morte tem maldade.Escolhe. Se você quiser ir 
pro caminho mau... 
3.E aqui é o caminho da vida e da morte. No caminho da vida tem pedra (...) No caminho 
da morte não tem pedras. O caminho da vida é importante para mim.  (Tem pedra no 
caminho da vida) para a gente caminhar em cima delas. São pedras boas. No caminho da 
morte não tem pedras, é tudo assim, em cima e embaixo. 

4.O caminho do bem e o do mal... Se quiser ir pelo do mal... tudo bem. Se quer ir pro 
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mal... se quiser escolher o do mal... tem o do bem. É melhor escolher o do bem. (...) (No 
caminho do mal tem muitas besteiras, né? Tem umas coisas “velhas” lá... coisas 
“velhas”(...) O cão fica mandando a gente fazer umas coisas velhas. Fica atentando a 
gente. Como tem nos filmes... o cão velho manda a gente trabalhar lá no inferno. Ele (cão)  
pode estar em qualquer caminho  que ele atenta. Só que, quem vai na tentação dele!Fica 
no caminho aqui  que é do bem. Aí o cara vai para o do mal. “Bora, cara, pro caminho do 
mal”. Vai sofrer as consequências. 

 
 
 
CRUZAMENTOS  

� No relato 1, o erro é associado ao que é ruim e à morte. 

� Os relatos 1, 2 divergem de 3 e 4 no que tange ao número de caminhos: enquanto 
estes apresentam dois caminhos em contraposição, no 1 só existe um caminho que 
une vida e morte e no 2 há três caminhos, da vida, da morte e da liberdade. 

� 3 e 4 apresentam binariamente os caminhos da vida e da morte (o da vida tem 
pedras para andar, o da morte não tem pedras e é em cima e embaixo; caminho do 
bem x caminho do mal).  

� O relato 2 é o único que dá exemplo do que considera ruim na vida 
� 1 e 2 divergem no que se refere à concepção de liberdade: no primeiro a liberdade é 

o lugar para onde leva o caminho da vida, enquanto, no segundo, ela se encontra 
entre o caminho da vida e o da morte, para que a pessoa possa escolher entre estas 
duas instâncias opostas. 

� 1 e 2 convergem ao associarem a morte a coisas ruins e à maldade. 
� 2 e 4 convergem pois destacam que a pessoa pode escolher entre duas 

possibilidades que se opõem: vida/morte, bem/mal. 
� 1,2 e 4 são relatos nitidamente maniqueístas, embora de formas diferentes e com 

sutilezas específicas, pois apresentam pensamentos mistos: em 1, o caminho da 
vida, que leva à liberdade, pode também levar para o beco da morte; já em 2 a vida 
é boa e na morte tem ruindade, mas a vida é, a um só tempo, boa e ruim; e em 4 há 
o caminho do bem e o do mal, os quais estão separados, mas o diabo pode estar em 
qualquer caminho. 

� 2 e 4 têm a presença do diabo, embora apenas neste exista uma explicitação de sua 
ação: ele manda e atenta, podendo seduzir para o mal quem está no caminho do 
bem. 

� 2 diverge de 4 quanto à presença do diabo: para aquele, apenas no caminho da 
morte, enquanto, para este, o diabo pode estar em qualquer caminho. 

� Nos relatos 2 e 3 há o mesmo paradoxo: eles colocam o caminho da vida e o da 
morte como juntos e separados ao mesmo tempo. 
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Bichos 

1.É um dragão. Ele bota fogo.  É bom ... soltar fogo. 

2.Estou vendo um dragão. Ele solta fogo... para se defender do mau. 

3.Este é o chefe (Bicho maior). Ele pode matar. 

 
 
 
CRUZAMENTOS 

� Os relatos 1 e 2 são convergentes, pois apresentam dragões que botam fogo, mas 
no 2 há uma explicitação do porquê desta ação: defender-se do mal. 

� 3 diverge de 2 no que se refere a utilidade do poder do animal: enquanto o 2 coloca 
que ele usa seu poder para se defender, no 3 ele o faz simplesmente para matar. 

 
 
 

Mulheres 

1.Aqui é uma mãe com um filho. Ela está protegendo ele.[...] É uma mulher com um 
menino nos braços. Ela está segurando uma vida, que é o filho dela. (ela está de óculos) 
Para proteger do sol. Protege de outras coisas.... poluição. E ela está dando de mamar para 
o filho dela. 

2.É uma mulher vestida de bruxa. É uma máscara. Foi em um circo. Um circo onde ela 
põe a máscara e faz um teatro. Ela que faz a gente de sapo. Transforma a gente em outras 
coisas. É uma bruxa do mal. (Mas) sem a máscara ela não é do mal. 

 
 
CRUZAMENTO  

� 1 e 2 apresentam concepções antagônicas de mulher: a primeira, uma mãe protetora 
( que também se protege com óculos); a segunda uma mulher-bruxa que usa 
máscara de teatro, faz o mal, degrada a pessoa (transforma em sapo). É a noção de 
cuidado se contrapondo à de ameaça, no que tange às imagens de mulher. 

 
 
 

Vida e Morte 

1. É um tribal. A vida é uma tatuagem...tribal. 

2. A vida é a natureza.  
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3. A vida pode ser uma natureza ... 

4. É sobre a vida, que a vida é muito boa, a natureza... 

5.A vida é o mar e a natureza. 

6.A vida às vezes pode ser um furacão. É vento que  pode enxugar a gente, pode fazer frio 
na gente, pode levar até a gente. Acho que ele (furacão) pode levar pro mau.  

7.Este filho representa a vida. É nós... seremos nós no futuro. E a mãe é deus que cuida de 
nós (...) Ela está protegendo ele. Nós precisamos de proteção...da mãe natureza. A mãe 
natureza está protegendo a gente da morte. (A morte pode vir) através dos homens, que 
maltratam a natureza, que poluem o ar. Essa criança pode morrer...no futuro. Quando a 
gente vê uma arma, aí vê a morte bem de perto.(...) A vida é difícil, tem que passar de 
barreiras... 

 
 
CRUZAMENTOS  

� 2, 3, 4 e 5 convergem, porque propõem que a vida é a natureza, diferentemente de 
1 e 6 que associam a vida, respectivamente, a tatuagem, bem como a filho e 
barreiras. 

� 6 diverge de todos ao associar a vida a um furacão, vento que pode enxugar a 
pessoa, fazer frio e levá-la para o mal. 

� O relato 7 diverge dos demais por tratar da morte em duas direções: como 
conseqüência da ação dos homens, que maltratam a natureza (e colocam em risco a 
vida dos seres humanos) e que podem matar os próprios homens através de armas. 

� No relato 7 há uma duplicidade: a mãe é, ao mesmo tempo, Deus e a mãe natureza; 
e o filho é a vida, mas também nós, no futuro. 

� 2,3,4,5 e 6 tratam da natureza, mas enquanto 2, 3, 4 e 5 propõem que  a vida é a 
natureza, 6 faz uma relação indireta ao propor que a mãe natureza cuida da vida, 
protegendo da morte. 

 
 
Bem e  mal 
1. (No mal) Tem um bocado de coisa ruim.. Bicho, dragão... (coisas que) podem fazer 
muito mal à gente. Pode queimar a gente... Dói. (Ao desenhar um bicho grande) Ele pode 
matar. A gente pode achar este bicho no meio da vida. 
2. (A mãe natureza protege) do mal que os homem fazem. (Esse mal pode) incentivar a 
gente a ...matar. 
3. É que quando a gente está doente, quando está com o demônio... vai para a Igreja rezar. 
Aqui é a Igreja de Deus... (Quando a gente fica com o demônio na vida) Deus ajuda a 
gente. Ela (a pessoa) fica muito ruim, assim, querendo matar os outros, quando não era 
para fazer as coisas... Não era para acontecer isto... Aí Deus vai ajudar a gente... 

4. (Fiz um coração com asas, voando). É para quando alguém tiver triste vir... este coração 
é para que todo mundo fique alegre, pensando em Deus, todos fiquem bem. As asas 
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servem não é para voar não, é para quando tiver uma coisa assim... de mal....é para pensar 
no coração e o coração dizer a ele que... o que é para ele fazer na vida, que é para 
trabalhar, ajudar as famílias...só isso.  

 
 
CRUZAMENTOS 

� 2,3 e 4  convergem ao apresentarem a idéia de que, diante do mal, há instâncias do 
bem que ajudam a pessoa: a mãe natureza, Deus (através da reza) e o coração que 
aconselha 

� 2 e 3 convergem também quando dizem que o mal incentiva a pessoa a matar. 
� 4 diverge de todos porque articula o bem ao trabalho, ao auxílio à família, à alegria 

e a pensar em Deus. 
 
 
 
Vida boa/vida ruim 

1.  É para a gente viver na casa não na rua A vida na casa é mais boa, na rua é mais ruim. 
Na rua a gente apanha. (...) Eu pensei em mim, eu quando eu fugi de casa [saindo da vida 
boa para uma vida ruim]. [Eu fiz o sol se pondo] um menino fugindo atrás da vida porque 
ele roubou muito, coisa assim, coisa de errado, aí foi atrás da vida.(...) A vida dele era 
muito ruim. Muitas coisas ruins..._ Nós apanha, nós dorme no relento... no chão sujo... Ele 
roubou e está saindo correndo da polícia. 

2. É sobre a vida, que a vida é muito boa, a natureza...  

3 (Na vida) aparecem coisas boas, mas às vezes tem coisas ruins. Um menino quieto, aí 
vem outro arengar... ele não quer nada de brincadeira... ele só quer brincadeira boa aí vem 
o outro com brincadeira ruim, vem bater nele, vem chutar... 

4. Na vida tem coisa ruim também. Roubar, ser maltratado, apanhar, droga, pegar as 
coisas alheias, correr dos “cana”. Eu vou mudar de vida. 

5. A vida é boa...  

 
 
 
CRUZAMENTOS 

� 2 e 5 convergem porque referem-se à vida simplesmente como boa. 
� 3 e 4 convergem pois retratam a vida como boa e ruim, embora este último não 

especifique as coisas boas. 
� 1 diverge de todos porque contrapõe a vida na casa à vida na rua, definindo vida 

boa a vida na casa e vida ruim a que se passa na rua. 
� Em 1 há uma ambiguidade, visto que o menino saiu “fugindo” da vida boa da casa, 

preferindo aparentemente a vida ruim da rua. Mas o “atrás da vida” sugere que ele 
não se sentia totalmente ligado à vida, quando estava na casa. 
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� 1 e 4 divergem de 3 quando se referem à vida ruim, pois enquanto aqueles falam 
em roubar, apanhar e ser maltratado,3 se refere ao relacionamento com seus pares. 
1, no entanto, acrescenta à vida ruim o dormir no relento, no chão sujo. 

 
 
 
 
5.3. Estudo Transversal 

Ao desenvolver o Estudo Transversal da Técnica 2, optei por construir uma história 

ilustrada pelos desenhos realizados no segundo momento da oficina. Parti das imagens, idéias e 

confetos produzidos no encontro e procurei articulá-los de forma a explicitar o pensamento 

imerso do grupo-pesquisador. Esta produção foi organizada no formato de um livro, o qual será 

apresentado a seguir73: 

“A HISTÓRIA DO DIA EM QUE A GALERA CONHECEU O LUGAR  MAIS 
ESTRANHO DO MUNDO: A FLORESTA DA VIDA E DA MORTE”  

Parecia um dia comum da vida. Destes que parece que não vai acontecer nada de novo... Gabriel 
estava andando pelo sítio, só para olhar as árvores, os passarinhos e encontrar os amigos que 
moravam por ali.  

 
                                                 
73 Optamos por manter integralmente a forma como a história foi apresentada ao grupo pesquisador, inclusive a 
organização espacial. 
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Anderson e Naldson estavam na frente de casa esperando a hora do almoço.  

 

 

 

O Rafael estava pegando coco para vender, enquanto a Gleiciane levava água para casa. 

  

Os passarinhos estavam voando, o sol esquentando, o vento soprando... Tinham só uns urubus, 
desses que comem carniça, circulando a região. 
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Como a galera não tinha muito que fazer, todo mundo acabou se encontrando em frente à casa do 
Anderson e do Naldson, que era em frente a um rio, onde o pessoal gostava de pescar. 

 

 

_ Isso que é vida. O sol, as árvores, os passarinhos, os urubus, o coco dando do coqueiro, o 
pessoal pescando... 

_ É, esta é a vida-natureza. 

_ Mudando de assunto... Galera, cadê o João? Nunca mais eu o vi! 

_ Outro dia eu vi o irmão dele perto de casa, indo para a escola... Parece que o João fugiu de casa. 

_ Ele disse que o João arrumou uns pano na sacola e saiu dizendo que ia atrás da vida. 

 
 



104 
 

Papo vai, papo vem, parecia tudo normal quando começou a ventar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ O ventinho ta bom, não é? – falou o Rafael 

_ É... Eu gosto do vento! Ele serve para muitas coisas... serve para enxugar a gente, pode até 
fazer frio na gente... 

_ É, mas vento forte pode até levar a gente - lembrou o Naldson. 

Foi só o Naldson falar, o vento começou a aumentar. E aumentou e aumentou. Foi crescendo, 
crescendo... 

_ Que diabo é isto que está acontecendo? Parece um furacão! 

 

 

 

_ É um furacão, cara, olha lá! 

Eles viram o furacão se aproximando tão ligeiro que não deu para escapar: o vento pegou todo 
mundo, arrancou a galera do chão e girou com eles umas mil vezes sem dar sossego. Era menino 
rodando para todo lado! 
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E tinha casa,  

 

árvore, 

 

 passarinho, 

 

 escada, 

 

 nuvem... 

 

Tudo voando por aí. 

 

 

 

A galera tava toda de olho arregalado, sem entender o que estava acontecendo. Não dava para 
dizer nenhuma palavra... Até que o vento jogou-os numa floresta bem longe da casa deles. Era 
um lugar cheio de mato, muito verde, tanto que mal dava para ver a entrada ou a saída. 

 

_ E agora, como é que a gente vai sair daqui? 

 

Eles não sabiam ainda, mas aquela não era uma floresta qualquer. Era um lugar que nem 
pertencia à terra, nem ao céu. Aquela floresta não era deste mundo... 

 

Mas logo-logo eles iam descobrir isto.... 

Muitas coisas estranhas estavam para acontecer! 
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_ Ei, tem alguém aí – gritou o Anderson.  

– Alguém sabe sair daqui? – perguntou o Rafael. 

Nesta hora apareceu a primeira coisa esquisita: era um coração com asas, voando entre as árvores 
da floresta, gritando: 

 

 

_ Pensem em Deus... Pensem em 

Deus...Sejam alegres... Sejam bons... 

 

 

 

 

Ninguém entendeu o que era aquilo. Mas passou tão rápido que nem deu para pensar muito... 

_ Alguém sabe o que era aquilo? 

_ Este coração voador mora aqui na floresta. Ele aparece para todos os que entram aqui. 

_ Quem falou? Foi tu Rafael ? 

_ Não. 

_ Nem eu. 

_ A voz era de mulher... 

_ Fui que falei. Eu, a Mãe Natureza. Estou aqui para ajudar vocês, para protegê-los da morte. 

_ Da morte? Nós estamos “perigando” morrer? 

_Falo da morte-que-vem-dos-homens74: da natureza destruída e daqueles que desejam matar os 
outros. 

_ Mas, cadê você? Você sabe onde estamos? Sabe nos dizer como sair daqui? 

                                                 
74 As expressões em negrito se referem aos confetos produzidos na oficina. 
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_ Vocês estão na floresta da vida e da 
morte. 

_ Floresta da vida e da morte? O que é 
isso?  

_ Esta é a floresta onde moram as 
diversas faces da vida e da morte. 
Vejam! Vocês acabaram de conhecer 
uma delas a vida-coração-com-asas. 

_ E como é que a gente foi parar aqui?  

_ Vocês foram trazidos pela vida-
furacão e só vão conseguir sair daqui 
quando encontrarem a vida-caminho e 
conseguirem decifrar os mistérios da 
vida, da morte, do bem e do mal. 

_ Danou-se! E como é que a gente vai 
conseguir fazer isto? 

_ Bem, vocês sabem, a vida é difícil, 
tem que passar por cima de barreiras...  

_ É... 

_ E esta floresta não só tem vida-
caminho... Aqui também moram a 
morte-caminho, o caminho-da-
liberdade, a vida-boa, a vida-ruim, a 
vida-caminho-com-pedras, a morte-
erro, o mal-morte...  

_ Sim, mas, qual é o caminho certo? 

_ O certo? Ah, eu não sei se há caminho 
certo. O que posso lhes dizer é que 
vocês têm a liberdade de escolher os 
caminhos que quiserem andar. 

E a mulher sumiu. Ela era linda! Usava óculos escuros para se proteger do sol e da poluição. Ela 

tinha um bebê nos braços e estava dando de mamar para a criança. 

_ Acho que aquele bebê que ela carregava era a vida, uma vida-bebê... 

_ É... também podia ser cada um de nós... no futuro. 
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_ Mas, espera! Alguém entendeu o que ela disse? 

_ Acho que sim – falou logo o Naldson – Ela disse que a gente tem que descobrir a vida-

caminho, porque é ele que vai nos levar à liberdade. Esse caminho é cheio de dobrada, de 

armadinha, que é preciso ter cuidado, porque se não... 

_ Se não?  

_A pessoa pode dar de cara com a morte-erro. 

_ Se essa é a vida-caminho, como é que a gente pode encontrar nele a morte? Não cara, é assim 

não. Tem a vida-caminho de um lado e a morte-caminho do outro, são dois caminhos 

diferentes. O que tem que se ligar é que eles estão juntos e separados ao mesmo tempo. 

_ É não! Eu acho que são três caminhos diferentes: a vida-caminho, a morte-caminho e no meio 

tem o caminho-da- liberdade. 

_ Vocês estão tudo vacilando. Ela disse que tinha o caminho-do-bem e o caminho-do-mal. No 

caminho do mal tem o diabo atentando a gente. E era para a gente escolher. 

_ É não, mano. Na vida-caminho tem bondade, na morte-caminho tem maldade. 

_ Que nada, é assim: a vida-caminho é clara e a morte-caminho é escura. E o diabo pode estar 

em qualquer caminho. 

_ É, eu também acho que é assim, só que na vida-caminho existem pedras para a gente andar em 

cima e na morte-caminho não, é tudo assim: em cima e embaixo, em cima e embaixo. 
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Ninguém conseguia se entender. Cada um pensava de um jeito, mas, mesmo assim, decidiram 

seguir pelo primeiro caminho que aparecesse. Qualquer coisa, eles davam um jeito de se virar...  

Foram andando, andando... Aí apareceu um homem com uma cara... Ele parecia zangado... 

_ Ô, homem, você sabe que caminho 
é esse? 

_ Se eu soubesse não estava aqui! 

_ E onde é que nós estamos? 

_ Vocês estão no meio da mata. 

_Isso a gente sabe. E o senhor o que 
está fazendo aqui? 

_ Eu vim proteger os animais. 

_ E esse pau na sua mão? 

_É para caçar. Mas eu acabei me 
perdendo por aqui. O que eu quero é 
voltar para casa! 

_ Você pode nos ajudar? 

_ Não!Cuidado com os bichos. 

 

 

E seguiu adiante. 

_ Eu, heim! Que cara esquisito. E a conversa dele... o cara tava na floresta para caçar ou para 
proteger os animais? Estranho, muito estranho... 

 

Na mesma hora eles viram de longe uma mulher que tinha cara e roupa de bruxa. Pensaram em 
perguntar sobre a saída para ela, mas o Rafael disse: 

 

_ É melhor a gente se esconder. Eu soube 
que existe uma bruxa... Ela vive em um 
circo e gosta de por uma máscara e 
transformar as pessoas em sapo. 

 

_ Xiiiii. Será que esta é a tal bruxa? E 
melhor mesmo a gente ficar por aqui. Vai 
que essa bruxa transforma a gente em 
sapo! 

 

E a galera preferiu mesmo se esconder. 
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_ Ai, ai, ai, nos estamos é perdido.  

_ Eu tenho uma idéia! Que tal a gente dizer aquelas palavras mágicas? De repente pode até existir 
uma vida-palavras-mágicas por aqui e aí as coisas podem se resolver... 

_ Palavras máaaaaaaaaagicas ? 

_ É... Aquelas palavras que nos ensinaram? 

_ Ah, sim, as palavras mágicas! Vamos gritar bem alto que aposto que, quando a gente menos 
esperar, vai estar de frente pro caminho certo. Mas tem que ser com força... acreditando... 

_ Vamos lá! Todo mundo junto! – falou o Naldson, puxando os outros. 

 

_ Paz! 

_ Vida! 

_ Coração! 

_ Felicidade! 

_ Amor! 

_ Amar! 

_ Boa tarde! 

_ Bom dia! 

_ Com licença! 

_ Boa noite! 

 

Os meninos ficaram olhando para um lado e para o outro esperando a mágica acontecer mas... 

 

NÃO ACONTECEU NADA!  NADINHA!  

 

_ É, não deu certo. Bem que a Mãe Natureza podia aparecer por aqui. Ela não disse que ia 
proteger a gente? 

 

 

 

_ Vocês me chamaram? 

 

 

 

_ Onde a senhora estava? 

 

 

 

_ Bem perto de vocês. Só estava esperando 
vocês me pedirem ajuda... 
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Nesta mesma hora a galera viu um fogo vindo do alto de uma árvore, queimando tudo que estava 
perto. 

 

_ Que é que é isso. 

 

_ Parece um dragão bota fogo. 

 

_ Ele é do mal? 

 

_ Não, ele apenas bota fogo para se 
defender do mal . 

 

_ Ele é um bicho muito grande. Ele 
pode nos matar. 

 

_ Calma, ele logo vai embora. 

 

 

E o bicho sumiu. Bem que aquele homem disse para a gente ter cuidado com os bichos... 

 

_ Vocês estão com medo ? 

_ Claaaaaro! 

_ De que? 

O Rafael foi logo dizendo: 

_ Eu estou com medo do Demônio, porque eu acho que se por acaso a gente pegar o caminho-
do-mal pode dar de cara com ele. 

_ Que nada! O diabo pode estar em qualquer caminho. A gente pode estar até no caminho-do-
bem que ele vem e atenta. Só que... Quem vai na tentação dele! – Falou o Gabriel 

_ O ruim é que o Diabo manda a gente fazer umas coisas velhas... Ele manda a gente trabalhar 
para ele. 

_ É, ele faz a pessoa ter vontade de matar os outros. 

 

No meio da conversa, eles começaram a ouvir uma voz grossa, dizendo baixo:  
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_ É o olho do camburão, é o olho do camburão... Vai pegar o menino. 

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi!!!!!!!!!!!!!! 

-Tomo mundo saiu chutado, correndo feito doido. 

 

Som de asa. É o coração voador de novo: 

 

 

_ Pensem em Deus, pensem em 
Deus... 

_ Estão vendo? Se alguém ficar com 
o demônio na vida, Deus vai e ajuda 
a pessoa. Por isso que é para ir para a 
Igreja rezar. 

 

 

 

No meio desta conversa a mulher já tinha sumido de novo e como eles tinham que seguir por 
algum caminho, resolveram continuar andando. Foram andando, andando, sempre prestando 
atenção no que estava acontecendo ao redor... Foi aí que começaram a acontecer coisas muito, 
muito estranhas... 

Eram umas imagens! Assim, cenas da vida. Eles viam coisas que aconteceram com eles como se 
estivessem vendo um filme na televisão. 

Primeiro eles viram a imagem de um menino fugindo de casa, saindo de uma vida-boa, para uma 
vida-ruim . Ele via a história do menino: via-o roubando, fazendo coisas erradas, via-o correndo, 
ele apanhando, ele fugindo de casa na hora do por do sol e depois ele dormindo no chão sujo, no 
relento.  

 
Depois apareceu o filme de um menino que tava quieto, na dele, e vinha outro arengar com ele, 
bater nele, chutar. Ele não queria entrar em briga, não queria aquele tipo de brincadeira, mas o 
cara insistia com aquelas coisas.  
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Tinha também a imagem de umas crianças brincando entre as árvores, perto dos passarinhos, se 
divertindo numa boa, sem nenhum problema. Depois elas em casa, almoçando, jantando, indo 
para a escola... 

 

Eles ficaram todos pensando... 

_ É, a vida é boa e ruim, tem coisas boas e coisas ruins também. 

_ É mesmo! De ruim tem roubar, ser maltratado, apanhar, pegar as coisas alheias, correr dos 
“cana”... 

_Tem droga, maconha... 

_ Vocês estão dizendo isto, mas na hora que estão na rua é a primeira coisa que procuram. 

 

E tinha um menino pegando coco, outro pescando, outro olhando os passarinhos, o sol, a lua. 

 

 
 

_ Esta é  a vida-natureza... 

_ E o mar... 

 

Eles viram também um lugar cheio de árvores, sol, passarinhos, , uma montanha e uma cachoeira. 
Tinha duas casas, uma bem pequena e outra enorme, que era uma fábrica de bandeira do Brasil. 

_ O que será que isto tem a ver com a vida e com a morte? 

_ Acho que aquela casa grande, do Brasil é para dizer que, na vida, a gente tem que amar nosso 
país. 
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E depois apareceu uma Igreja... de Deus. 

 

 

 

_ Eu sei porque esta Igreja apareceu 
aí – foi logo falando o Gabriel – É 
que quando a gente está doente, 
quando está com o demônio... Vai 
para a Igreja rezar. A pessoa fica 
muito ruim, querendo matar os 
outros, quando não era para fazer 
estas coisas. Não era para acontecer 
isto... Aí Deus vai ajudar a gente. 

 

 

Tudo acontecia tão rápido que eles estavam todos como estátuas, parados, sem conseguir dizer 
nenhuma palavra. Só pensavam: 

- É  ... A vida é boa, a vida é ruim... 

                      - É... Tem coisas do bem, tem coisas do mal. 

                                            - É... Tem coisas de vida e tem coisas de morte. 

                                                                 - Estas coisas às vezes estão juntas e às vezes separadas. 
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Quando pararam os filmes eles perceberam que estavam bem próximo à saída. Estava todo 
mundo muito emocionado, pensando, pensando... 

Até que apareceu de novo a Mãe Natureza. 

 

 

 

_ Parece que agora vocês conhecem um 
pouco mais na vida e da morte. 

 

Todo mundo falou na mesma hora: 

 

_É... 

 

 

 

 

Uma luz!  

 

 

Estavam todos de volta, de frente da casa do Anderson e do Naldson de novo. Como se nada 
tivesse acontecido... 
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                 “A história do dia em que a galera conheceu o lugar mais estranho do mundo: a 

floresta da vida e da morte” foi posteriormente apresentada ao grupo por ocasião da contra-

análise, quando discutimos sobre seus conteúdos e aconteceram críticas, articulações e 

complementações.  

                   Em seguida, incentivamos os co-pesquisadores a, em dupla, criarem uma capa para 

cada exemplar do livro produzido, para, em seguida, serem entrevistados sobre seus desenhos. 

Este foi um recurso que tinha como objetivo favorecer a contra-análise, apresentando-se como 

muito potente para a emergência de novas idéias. 

As entrevistas foram gravadas e serão apresentadas a seguir ao lado das capas dos 

referidos exemplares. 

 

 

 
Dois coqueiros grandes e três pequenos, a grama viva.... 
Aí veio um vento bem fortão que carregou tudo e levou a 
“arraia” do menino. São estes traços coloridos aqui. A 
paisagem é a vida e vem um furacão acabando com as 
coisas boas, a pipa indo embora, acabando com a 
brincadeira do menino. (E75) 

 

 

 

 
Eu e o C.J. estávamos procurando o caminho da vida. É 
esse em cima do laranja. Ai um cara veio, chegou e disse: 
“Ei vocês querem vir para casa? Quando vocês procuram 
o caminho da vida... o caminho da vida é muito mal e 
também muito ruim. (���� É que ele é do mal). Se eu fosse 
vocês ia para o caminho do mal. Esta é a minha casa, do 
mal. E eu quero que vocês dois fossem lá, jantar, que lá 
tem muitas coisas boas. E no caminho da vida só tem 
coisa má”. “Então vamos.” Eu e o C. fomos de besta. 
Aqui sou eu e aqui é o C. (���� E  esse com a cara roxa é o 
cara mal). O cara pegou e falou: “Entrem vocês 
primeiro”. A gente entrou e ele trancou a porta.  Aí veio 
um bocado de maré e um matagal cobriu a casa, veio o 
fogo e fiuuuuuuu... Mas aí Deus ajudou-nos. Ele trouxe-
nos para o caminho da vida. Nós saímos de carro. Aí nós 
fomos  e depois fomos atrás de comida. (���� Pegamos o 
carro, fomos na igreja....) Nós fomos no coqueiro e íamos 

                                                 
75 Por questões éticas, optamos por manter em sigilo a identidade dos participantes do grupo-pesquisador. 
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pegar o coco, mas aí o coco caiu sem nós derrubar. Aí ele 
mandou o coração, Deus mandou para ajudar nós. O 
anjo da guarda é o coração.. (...) O anjo falou: “entrem-
se aqui é a casa de Deus. Aqui tem muita coisa boa. Tem 
muita coisa que vocês vão aprender. (...) Nós fomos, nós 
entramos e chegamos lá tinha um bocado de coisa  boa. 
O coração deu tchau para nós. Tinha um bocado de 
gente boa, tinha comida, tinha vela. E na outra casa 
tinha umas coisas do mal: uns morcegos, monstro, (���� o 
cão). Aqui nós ficamos preso e lá na casa do bem a gente 
fica solto. (M. e C.J.) 

 

 

 

Em cima é a morte e embaixo é a vida. Na morte de 
poucas nuvens, pouco sol, poucos coqueiros, a praia 
poluída, tem uma caravela. Está tudo pegando fogo. E 
tem ainda duas pessoas falando “Ai, ai, ai”. É por causa 
da morte. A morte dói. Ainda tem uma pessoa dizendo 
“Ah, ah, ah” É a morte deles, está rindo deles, que eles 
estão morrendo. Estão rindo de felicidade. Na vida tem 
nuvens, muito sol, muitos passarinhos, muita água, não é 
poluído, muitos cocos, montanha. Tem uma pessoa 
deitada na rede, bebendo suco e dizendo: “isto que é 
vida”. A linha amarela é que separa a vida da morte. 

 

 

 

 
É a casa do mal e a casa do bem. Na casa do mal tem 
coisas ruins, pessoa que mata, o Diabo, que leva nós para 
o inferno. Na casa do bem tem Deus, que leva nós para o 
caminho bom. Deus não deixa nós fazer nada de mal, 
não roubar nada de ninguém, não pegar sem pedir. (Ele) 
dá um estudo bom para nós, crescer, arrumar um 
emprego bom, trabalhar para sustentar a família. (...) O 
mal pegou uma pessoa e quis levar para a casa do bem. 
Só que Deus não deixou entrar, porque ele tava com o 
mal. (...) Esses caminhos aí são caminhos diferentes, mas 
tem coisas que enganam. Daqui para lá tem muita coisa: 
um dragão, o diabo chamando, uma bruxa... Tem uns 
mascarados dizendo que são do bem e levam para a casa 
do mal. (...) No caminho da igreja, do bem, tem Deus, 
anjos, eles não deixam que aconteçam com nós, alguém 
matar nós, bater, espancar nós.(W) 
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(Sobre outro desenho, produzido na última página no 
exemplar do livro) O fim da história: depois o mal 
conseguiu vencer, quase conseguiu vencer o bem. Ele 
tentou arrastar o Pedrinho e o Rafael para o mal. 
Arrastou e (depois) deixou o mar azul, parou. Dois foram 
arrastados e dois saíram correndo, escaparam. Foi o 
furacão do mal. Eles correram e conseguiram ajuda. 
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CAPÍTULO  6 

 

UMA VIAGEM IMAGINÁRIA À CAVERNA DA VIDA, DA MORTE E  DO TEMPO 

 
Para além da orelha existe um som, 

à extremidade do olhar , um aspecto,  
às pontas dos dedos, um objeto 

 – é para lá que eu vou.(...) 

 Clarice Lispector 

 

Neste encontro, elaboramos uma história entrecortada por imagens míticas, a fim de 

favorecer a emergência de novos confetos a partir daqueles sinalizados nas oficinas anteriores. 

Como o grupo-pesquisador já havia trazido a morte como tema de suas produções, decidimos 

elaborar um dispositivo que pudesse aprofundar as idéias até aqui apresentadas, introduzindo, no 

entanto, outros elementos a serem trabalhados. 

Assim, foi criada uma viagem imaginária, cujos viajantes passariam por um caminho 

que daria acesso a uma caverna, onde repentinamente encontrariam uma criatura  que os 

encaminharia a três portas, da vida, da morte e do tempo. Cada porta guardava uma pedra que 

daria poderes a quem a possuísse: poderes de vida, de morte e do tempo. A saída da caverna 

estaria condicionada à escolha de uma destas portas e à posse da pedra correspondente. 

A escolha destas imagens aconteceu em função do que possivelmente poderiam 

representar, embora o objetivo-mor fosse abrir possibilidades de reflexão ao grupo-pesquisador, 

fazendo com que ele mesmo encaminhasse sua própria lógica de pensamento.  

Desta forma, o caminho representava o processo, a dimensão pragmática do fazer 

cotidiano. A caverna dizia respeito, a um só tempo, ao saber e não-saber, ao conhecido e não-

conhecido, já que em seu interior se viam e ouviam coisas familiares, mas não se sabia como dela 

sair. A criatura é um elemento enigmático de per si, pois ao mesmo tempo em que é o único ser 

vivo que se pode encontrar na caverna, figura que os apóia e orienta, ela abandona aquele que 

propõe encaminhar, já que some repentinamente.  
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A presença das três portas - vida, morte, tempo - remete à existência de três dimensões 

distintas, mas a introdução do elemento tempo teve por intuito quebrar a dicotomia vida x morte, 

sugerindo a existência de um entrelugar, que não se situa nem nesta, nem naquela dimensão da 

existência humana. 

Além disso, opteamos por inserir também a concepção de que existem poderes de 

vida, de morte e de tempo, a fim de favorecer ao grupo reflexões em torno das potências de cada 

uma destas dimensões, possivelmente tornando-se fonte de novas associações e a produção de 

confetos. 

Vale destacar que inserimos, em momentos diversos da viagem imaginária, 

interrogações acerca da situação em que os viajantes estavam passando, a fim de favorecer novas 

reflexões, abrindo possibilidades para a imaginação e projeção de conteúdos não conscientes. 

Como sugere a Sociopoética, iniciamos, eu e minha co-pesquisadora, nosso terceiro 

encontro com um momento de relaxamento. Neste, os meninos foram solicitados a, em uma 

extensão do sítio previamente combinada, correr de diversas maneiras: de frente, de costas, com 

um pé só, imitando um aleijado, imitando um monstro, bem rápido, bem devagar... 

Como referido anteriormente76, utilizamos uma lógica de relaxamento “às avessas”, 

visto que buscamos agitar para desacelerar. Como as experiências anteriores tinham 

demonstrado o quanto o grupo tinha dificuldades significativas de concentração, optamos por 

sugerirmos a realização de exercícios de alongamento e respiração somente após as atividades 

corporais. 

O momento de produção de dados se iniciou quando sentimos o grupo estava mais 

centrado, ocasião em que pedimos que cada participante buscasse um lugar em que ficasse 

isolados, pois faríamos uma viagem pela imaginação. Nesta viagem, enquanto descansavam nos 

espaços escolhidos, sugerimos que estavam passeando por um caminho que os levaria a uma 

caverna mágica, onde orientados por uma criatura enigmática, teriam de escolher dentre três 

portas. Cada porta levaria a uma pedra que lhe daria poderes especiais: pedra da vida, da morte, 

do tempo. (Vide Apêndice C: Viagem imaginária à caverna da vida, da morte e do tempo) 

                                                 
76 Vide Capítulo 3, página 72. 
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Em seguida, o grupo-pesquisador foi incentivado a representar os contextos e cenas 

imaginados, dando prosseguimento à história. As crianças tiveram a sua disposição tinta guaxe, 

massa de modelar e uma folha de papel duplex para realizar esta tarefa e tiveram todo o tempo 

necessário para concluírem suas produções. À medida que iam concluindo, realizávamos 

entrevistas individuais sobre as produções plásticas, as quais foram gravadas. 

 

6.1. Sobre o encontro 

Logo que chegamos fomos festivamente recebidos. Muitos foram logo perguntando 

como ia ser o dia de hoje. Estavam todos os 13 lá. Como nos outros encontros, foram logo 

entrando no carro pegando nosso material e aproveitando para dar uma olhada no que trazíamos. 

Sentamos em círculo e conversamos sobre um fato constrangedor: sumiu um caixinha de tinta 

guaxe.  

Explicamos que cada coisa que eles estavam vendo, do lápis à merenda, tinha sido 

comprada por mim, que tudo isto gerava despesas e que nós éramos estudantes, não tínhamos 

tanto dinheiro. Lembramos que tudo que estavam vendo era necessário para nosso trabalho, que 

tudo ia ser usado e era a conta certa. Se alguém levasse ia fazer falta.  

Este assunto começou a gerar um festival de acusações, mas evitamos dar 

continuidade àquele tipo de atitude. “Não quero saber quem fez isto ou aquilo, só queria que não 

acontecesse mais”. Nossa intenção era evitar uma postura moralista, procurando destacar que 

formávamos um grupo, e que a parceria entre nós todos era muito importante. Depois desta 

conversa não registramos mais nenhum “desaparecimento”77.  

Em seguida, lembramos que, naquele dia, íamos precisar ainda mais da atenção e 

concentração deles, perguntando se estavam dispostos a uma boa e produtiva manhã. 

Combinaram que sim. 

Avaliamos o relaxamento, como muito bom. Todos participaram. A lógica do agitar 

para desacelerar deu resultado. Surpreendentemente todos encontraram um lugar isolado e 

ouviram a história. Nem todos fecharam os olhos, mas estiveram atentos. É claro que isto não se 

deu no mesmo tempo, nem da mesma maneira. Houve níveis de concentração diferentes. 
                                                 
77 Encontro seguinte um dos meninos disse que minhas tintas tinham sido encontradas e que estavam com o 
educador, mas não levei adiante esta conversa. 
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No momento da produção plástica (pintura a dedo + massa de modelar), percebemos 

que o grupo atingiu um excelente nível de concentração. Incentivar que se isolassem foi uma 

estratégia bem produtiva, alguns até se “esconderam” possivelmente para não serem 

interrompidos pelos próprios co-pesquisadores. Um se acomodou embaixo da mesa de sinuca, 

outro atrás de uma pilha de cadeiras de plástico, outro no canto da sala...  

Boa parte do grupo dedicou bastante tempo às pinturas, atendo-se a detalhes, 

geralmente utilizando a massa de modelar. No entanto, após as entrevistas e antes das pinturas 

serem fotografadas, todos foram retirando de suas obras o que havia de massa de modelar, 

ficando com elas.  

Este dispositivo favoreceu à pesquisa com dois tipos de linguagens distintas (embora 

complementares): as pinturas com guache e os relatos produzidos por ocasião das entrevistas 

voltadas para tais produções. Para a Sociopoética, ambas linguagens são continentes de produtos 

relevantes do pensamento do grupo-pesquisador, donde se justifica a importância de se realizar 

duas análises distintas (mas que também se revelarão como complementares): a análise plástica, 

voltada para as imagens produzidas pelo grupo pesquisador; e a análise classificatória, realizada a 

partir dos relatos dos co-pesquisadores, nesta oficina, produzidos individualmente. 

 

6.2. Análise Plástica 

 

A primeira iniciativa de análise das produções do grupo voltou-se unicamente às 

pinturas, atentando ao que intuitivamente elas poderiam me comunicar. Duas constatações se 

destacaram por ocasião da observação cuidadosa das imagens produzidas pelos co-pesquisadores: 

a presença recorrente de pelo menos um elemento sombrio em quase todas as imagens78 e a 

representação, em duas das pinturas, de um “sol circular”, ou seja, produzindo através de 

movimentos rotatórios dos dedos. Estas duas constatações foram os fios condutores para a 

criação desta história, tendo sido organizada em versos e musicada, a fim de ser apresentada e 

submetida à contra-análise do grupo-pesquisador. 

Esta criação fala de vida e morte, criação, destruição e reconstrução, remetendo-se ao 

que Morin (1970:10) propõe ao dizer que a ordem viva se alimenta da desordem (...), que a 

                                                 
78 Das treze imagens, nove contêm sombra. 
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organização do ser vivo é essencialmente reorganização permanente, onde a morte é parte 

inerente deste processo. 

A seguir, a análise plástica das produções seguida das imagens produzidas pelo grupo-

pesquisador. 

 

O DIA EM QUE O SOL RODOU 
 
Vou contar aqui pros mano 
Um causo esquisito 
Tão estranho, tão estranho  
que’u nem me atrevo a dizer  
se é feio ou se é bonito 
 
Eu tava numa boa 
Caminhando por aí 
Vendo nuvens, vendo o céu 
Estrelinhas de papel 
 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
 
 
É que’u  tava bem legal 
Sem problemas a rolar 
Só queria dar umas voltas  
pros mano e mina encontrar  
 

 

Nisso eu olho para o sol 
Como eu gosto de fazer 
Vejo que ele ta rodando 
E penso:  
Isso vai dar em tererê 
 
O sol cresce, cresce, cresce 
Vai girando circulando 
E é nessa rodação 
Que aparece bem no meio 
Um pingo preto de escuridão  
 
Que é que é isso, mano veio 
Que coisa estranha é essa 
Mas não é que eu não sabia 
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Que do sol pode sair sombra 
Será que isso é uma bomba? 
 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
 
 
 
Fiquei logo bem ligado 
Vendo o sol na rodação 
Quando presto atenção 
Sai uns urubus voando 
Lá do meio da escuridão 
 
 
 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
 

 
 
 
Quando saem os urubus, 
Olha só o que acontece 
Uma onda escura e grande 
Logo, logo aparece 

 
É uma onda come-come 
Dessas que arrasta tudo 
Dentro dela tinha porta e pedra 
E até uma criatura 
 

A tal onda foi andando, 
De tudo foi sugando 
Onde chega ai, ai,ai 
Para onde ela vai? 
 

 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
 
De repente  se transforma 
numa estrada asfaltada 
Que leva direitinho 
Para porta de uma casa 
 
Começou aí o mistério 
Que nem tento resolver 
A sombra escreve vida 
Em vez da casa virar comida 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
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Fica aí ligado mano 
Que não há tempo pra pensar 
Que a onda já ta chegando 
Bem no meio do matagal  
 
A tal sombra vai andando 
A estrada circulando 
Até que chega numa pedra  
Logo, logo vai entrando 
 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 

 
 

Ali tudo mudou 
A mata que era verde 
Em sangue se transformou 
E o céu azul que tava 
Da cor de fumaça ficou  
 
 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
 
 

 
 
 
 
 
 
No que sai daquela pedra 
Sua força aumentou 
Virou foi um furacão 
Tão potente que era um horror 
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Esse  vento escuro e forte 
A igreja circulou 
Achei que era a hora da morte 
Mas a igreja ele poupou  
 
 
 
 
 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
 
  

 
 
 
Mas no meio dessas andanças 
Sabe o que o furacão ocasionou? 
as casas verde, amarela e branca 
tudo, tudo carregou  
 

 
 
 

 
 
Pouca sorte teve também 
A casa do seu Antenor 
Que quando o vento preto passou 
Sua casa incendiou  
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
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Não conta pra ninguém, ô mano 
O que agora vou lhe dizer 
Eu tremia como um cano 
De tanto que eu fiquei pensando 
O que comigo pode acontecer??? 
 
 
 
 
Nessa hora acontece 
O que eu não podia imaginar: 
O vento preto e forte 
Começou a se acalmar 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
 
Primeiro ficou marrom 
Uma estrada de caminhar 
Depois foi ficando verde 
Suave como a brisa do mar  
  

 
 
E assim devagarinho 
Ela vai então mudando  
umas árvores vai fazendo 
caverna, montanha e caminho  
 
 
 
Mas o que é que foi, ô mano 
Mas o que é que foi (2x) 
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Este vento verde e manso 
Desenhou uma paisagem 
Umas casas lá no montanha 
E umas árvores cheias de manha  
 

 
 
Depois vi uma linda casa 
Bem no alto do caminho 
Tinha um belo céu azul 
E também uns passarinhos 
 
 
O sol também tava lá 
Amarelo, forte e bonito 
Mas só que de repente 
(Você não pode imaginar) 
é que o sol começou de novo  
a rodar, a rodar, a rodar... 
 
 

 

 

 

Como dito, após a produção das pinturas acima apresentadas, nossos co-pesquisadores 

foram entrevistados individualmente, a fim de exporem as articulações que haviam estabelecido 

entre a “Viagem Imaginária”, suas produções plásticas e os confetos produzidos acerca da vida e 

da morte. A seguir, a análise classificatória dos relatos produzidos através deste dispositivo79. 

 
6.3. Análise Classificatória 
 

Nesta modalidade de análise, detive-me unicamente aos relatos dos co-pesquisadores 

e procurei dissecar as idéias do grupo, fazendo-me afetar pelas principais categorias que 

emergiam de seus discursos. Este exercício foi de extrema importância para ver com maior 
                                                 
79 Os relatos da Oficina 3 encontram-se, na íntegra, no Anexo 2. 



129 
 

clareza a lógica de pensamento do grupo-pesquisador, assim como suas zonas de tensão, 

divergências, ambivalências etc. As categorias que emergiram a partir da leitura cuidadosa da 

pesquisadora oficial foram: (1) lugares e elementos da viagem, (2) caminhos: o que são, como 

são e o que têm, (3) pessoas presentes na viagem: como são e o que fazem, (4) portas da vida: 

como são, o que têm, (5) a vida, (6) portas da morte: como são, o que têm, (7) a morte, (8) portas 

do tempo: como são, o que têm, (9) Pedras da vida: como são e quais seus poderes, (10) Pedras 

da morte: como são e quais seus poderes, (11) Pedras do tempo: como são e quais seus poderes. 

 
 
 
Lugares e elementos da viagem 
1.Eu desenhei uma porta que é... uma da morte, uma da vida ...uma do tempo. Aí eu fiz a 
escuridão. 
2.A porta da vida é branca (...)  A porta da morte é amarela e a porta verde é do tempo. 
3.É uma casa, a nuvem, os pássaros, o sol e as portas. Elas são vermelhas. (A porta da vida) acho 
que é a primeira, a porta da morte é a segunda, do tempo a terceira. ( Sob a porta da vida) tem a 
pedra...Pedra da vida.É redonda. Tem a pedra da morte. É redonda também. Todas, tudim... (E 
tem o monstro). E aqui é a caverna  
4.Fiz uma casa, (a mulher saindo para ir para a caverna) e as três portas. Aqui é a porta da 
vida(vermelha), a da morte(preta) e a do... tempo(azul).  
5.Eu fiz o caminho, a caverna com três portas, o caminho da vida e as três pedras que dá poder à 
gente.  
6.Tem um sol, os passarinhos, nuvem, tem três portas: uma da vida, uma do tempo, uma do mal. 
(...) A porta da vida é azul (...) A porta do tempo é amarela (..). A porta da morte é a preta.  
7.Eu fiz a caverna, aí eu fiz o caminho, depois eu colori aqueles matos, fiz o coisa do céu, azul... 
Aqui são as sombras...das outras coisas... de árvore ... que não dá para ver... Aqui era maior! Eu 
ia fazer umas árvores assim, ao redor... Aí eu ia fazer as sombras.(...) A porta da vida é branca. A 
porta do tempo é azul.  
8.Uma casa, um coqueiro, outra casa aí, uma árvore.É o caminho aqui vai pra caverna.... E aqui é 
uma pedra, outra pedra, outra pedra.  
9.(Um trecho deste relato foi perdido).A porta da morte é preta. (...) (Essa casa) é uma capela. 
10. Aqui é o escuro...É a escuridão.(Lá) tem a pedra, a caverna...(Na caverna) tem a porta da vida 
e tem uma cruz. 
11.É uma casa, tudo preto... É a escuridão. (Lá) Tem uma porta... da vida.  
 
 
CRUZAMENTOS  

� Os relatos 3 e 6 convergem por apresentarem cenários semelhantes, com sol, nuvens e 
pássaros 

� Todos os relatos se remetem a portas, com exceção do 8. 
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� Os relatos convergem 1,2,3,4,5 e 6 porque referem-se a três portas: da vida, da morte e do 
tempo.. 

� 7 diverge de todos porque, ao apresentar sua produção, refere-se somente a duas portas: da 
vida e do tempo 

� 10 e 11 convergem entre si  e divergem dos demais, porque se remetem a uma única porta, 
a da vida. 

� 2, 4 e 6  convergem ao atribuírem cores distintas conforme se referem à porta da vida, da 
morte ou  do tempo.  

� 3 diverge de 2, 4 e 6 porque atribui uma única cor às três portas. 
� 6 diverge de todos porque é o único que se remete à porta do mal, associando-a, em 

seguida, à porta da morte. 
� 1, 10 e 11 se referem à escuridão.No entanto 1 diverge de 10 e 11 no modo como se 

referem a este elemento do desenho: enquanto, no relato 1, há apenas a menção de que , 
em sua produção existe a escuridão, nos relatos 10 e 11 existe a preocupação de 
especificar o que contém nela. 

� 10 e 11 divergem no que tange aos elementos contidos na escuridão: aquele declara que lá 
encontra uma pedra e a caverna, enquanto este diz ser onde tem a porta da vida. 

� 3,4, 8, 9 e 11  apresentam casas em seus desenhos. No entanto, 8 diverge dos demais por 
apresentar não uma casa, mas duas; e 9 também diverge dos outros por retratar não uma 
casa de morar, mas uma capela. 

� 5,7 e 8  se remetem a caminhos. No entanto, 5 diverge de 7 e 8 no que tange ao 
significado atribuído aos referidos caminhos: enquanto estes se referem a caminhos que 
levam à caverna, aquele se remete ao caminho da vida. 

� 3 diverge de todos por ser o único que se refere às portas da vida, morte e tempo de forma 
seqüencial ( a primeira, a segunda, a terceira) 

� 7 diverge de todos porque se remete a sombras de elementos do desenho. 
� 3,5,8 e 10 se referem a pedras em suas produções. No entanto, 10 diverge dos demais por 

se referir a apenas uma pedra. 
� Os relatos 3, 5 , 7, 8 e 10  referem-se a cavernas. No entanto, 5 e 10 apresentem 

divergências em relação a este grupo: aquele propõe que existe uma caverna com três 
portas, enquanto este coloca que lá havia a porta da vida e uma cruz. 

 
 
 
Caminhos: o que são, como são e o que têm  
1.Aqui é o caminho da vida. (Ele) é preto com azul, o chão, que é a água e tudo escuro. Porque... 
nós que escolhe o caminho da vida. Porque... daqui pra lá tem muita ruindade. Muitas...E aqui tem 
a porta da vida, da morte e do tempo. 
2.O vermelho é o caminho, a parte do meio é o lago. É bom ... para a gente tomar banho dentro. É 
assim. O caminho da vida... aí escolhe. E aqui é o portal para entrar. Você vem pelo portal aí 
escolhe para entrar. 
3.Tem o (caminho) do bem e o do mal.O do mal é esse que vem para baixo... Porque tem muita 
pessoa ruim. Que mata a gente, maltrata a gente. 
4.(Tem o caminho do mal, o caminho do tempo e o caminho da vida.) Para chegar na porta da 
vida tem um caminho.É um caminho cheio de pedra, espinho, para chegar no bem. Mas depois 
quando chega tem um paraíso: céu azul, muita pessoa bonita, legal...os animais. (...) Até chegar na 
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porta da morte tem aí um caminho lindo, maravilhoso, que é muito fácil chegar nesse caminho, 
mas quando chega no final, aí o cara cai dentro do buraco, cai em um lugar muito ruim. O 
caminho é muito fácil para chegar, mas quando chega a pessoa se arrepende. (No caminho tem 
uma pessoa...representando o mal.) Resolveu vir por um caminho ruim, aí estava vindo, 
andando... (Até chegar na porta da vida) são pedras, os espinhos, as cercas tampando... aí fica 
muito difícil passar. 
5.(A estrada preta) é a estrada do caminho...da vida. E aqui é um túnel...para nós atravessarmos 
para outro mundo. (Lá tem ) gente que fala inglês.  
 
 
CRUZAMENTOS 

� Os relatos 1,2 e 5 convergem porque se referem unicamente ao caminho da vida. 
� 2 e 5 divergem no que diz respeito ao que tem neste caminho: aquele, muita ruindade; 

este, um túnel que leva para outro mundo. 
� 3 diverge de todos porque propõe que há dois caminhos, o do bem e o do mal, sendo este 

o que leva para baixo. 
� 4 também diverge de todos porque defende que para cada porta (vida, morte, tempo) há 

uma via de acesso, ou seja, um caminho. 
� 1 e 3 divergem no que tange ao lugar onde existe a ruindade: aquele, no caminho da vida; 

este, no caminho do mal. 
� 1 diverge de 2 e 5 quando coloca que o caminho da vida é feito de água e é escuro. 

 
 
 
Pessoas presentes na viagem: como são e o que fazem80 
1.Aqui (na escuridão) tem um homem azul, que é o mal perguntando 
2.E aqui (no caminho da vida, próximo às portas da vida/morte/ tempo) são dois homens 
conversando sobre a vida, a morte e o tempo. 
3.E tem um monstro (próximo a uma caverna). 
4.(Fiz) a mulher saindo (da casa) para ir para a caverna. 
5. (No caminho que leva à porta da morte) tem uma pessoa. É uma pessoa muito mal... pessoa 
muito má... Porque roubava, matava os outros... por causa disso.  
6. (A criatura) Ele me ajudou... Ele mandou eu ir pela porta lá (da vida), eu fui lá,  eu peguei o 
poder e saí de volta. 
 
 
CRUZAMENTOS 

� 1 e 5 convergem porque se referem a pessoas más. No entanto, somente o 5 especifica que 
ações executam esta pessoa: ela rouba e mata. 

� 1 e 5 divergem no que tange ao lugar onde se encontravam as pessoas más: aquele, na 
escuridão, enquanto este no caminho que leva à morte. 

� 2 diverge de todos porque se refere não a uma só pessoa, mas dois homens conversando. 
� 3 diverge dos demais porque se refere a uma figura não-humana, um monstro. 

                                                 
80 Dados referentes ao lugar em que se encontram as pessoas foram retirados dos relatos das crianças e dos seu 
desenhos. 
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� 4 também é divergente de todos porque se remete a uma mulher que sai de casa para a 
caverna. 

� 1, 2 e 6 apresentam  figuras masculinas em seus relatos. No entanto, eles divergem no que 
diz respeito às características a eles atribuídas: 1 é um homem azul do mal, 6 é uma pessoa 
que o ajudou e em 2 são simplesmente dois homens conversando. 

� Não há convergências no que se refere aos lugares onde estas figuras se encontravam. 
 
 
 
Portas da vida: como são e que têm  
1.Agora, a porta da vida é muito boa. É para que o homem ver e escolher, né?  
2. (Na porta da vida) tem uma ruma de meninos brincando e a pedra da vida. 
3. (A porta da vida) é quando você está imaginando que está feliz, está brincando. 
4. A porta da vida é azul porque é a cor do céu, bonita... é uma cor muito assim, que representa a 
vida. (Para chegar na porta da vida um caminho cheio de pedra, espinho...) Mas depois quando 
chega tem um paraíso: céu azul,  muita pessoa bonita, legal...os animais. 
5.A porta da vida é cheia de gente boa que entra. Quem escolher a porta da vida será bom, pessoa 
que faz tudo de bem.... fazer o que tem que fazer na vida, brincar, se divertir, ficar brincando, 
correndo... fazer tudo de bom. 
6. (Na porta da vida) tinha coisa boa. (Dentro) tinha um martelo... e tinha a pedra (da vida). 
 
 
CRUZAMENTOS  

� Os relatos 1, 5 e 6 associam à porta da vida ao que é bom ou ao bem. 
� 2,3 e 5 convergem porque fazem referência a crianças brincando, embora somente o 5 

especifique que é isto que se tem de fazer na vida: brincar. 
� 4 diverge de todos ao associar diretamente a porta da vida ao céu/paraíso, onde o céu é 

azul e tem pessoas bonitas, legais, além dos animais.  
� 5 diverge de todos ao ressaltar que aquele que entra na porta da vida será bom.  
� 2 e 6 convergem porque destacam que na porta da vida tem a pedra da vida. 
� 6 diverge de todos ao dizer que na porta da vida tinha um martelo. 

 
 
 
A Vida  
1.(A porta da vida é branca) .. porque a vida é clara, a vida é boa.  
2.(Escolhi a porta da vida.) Por que a vida é boa. E porque eu vou me criar gente boa. (...) A vida 
é branca. 
 
 
CRUZAMENTO 

� Os relatos  1e 2 convergem ao associar a vida ao que é claro/branco, ressaltando que a vida 
é boa. 
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Portas da morte: como são e o que têm 
1. (A porta da morte) é dos homens... eles fazem (a morte).  
2. (A porta da morte é preta). É porque os caras se vestem de preto para matar os outros.  
3. (A porta da morte) é essa do final. (Ela é) muito ruim. Os outros matando os outros, é guerra, 
muito vagabundo, muita guerra. 
4. (A porta morte) É preta  porque representa a escuridão. Coisa ruim para nós no escuro, muita 
coisa ruim no escuro. 
5. Na porta da morte só tem maldade: gente que rouba, gente que mata os outros, faz coisa ruim, 
fica batendo nos outros para pegar o dinheiro, mata, mete porrada nos caras, nos homens... só 
coisa maldade que faz.  
6.A porta da morte é preta. (Lá) tem uns vagabundos, os caras que roubam o Banco Central, que 
faz maldade com os idosos... tudo isso. 
 
 
CRUZAMENTOS  

� 1,2,3, e 5 convergem porque se referem à morte como conseqüência da ação dos homens, 
embora 3 seja o único que se refira à guerra. 

� 5 e 6 convergem ao propor que na porta da morte há pessoas que roubam e que cometem 
atos de violência contra outras pessoas. 

� 3 e 6 convergem porque destacam que na porta da morte têm vagabundos. 
� 2,4 e 6 convergem porque atribuíram a cor preta à porta da morte, embora o 4 seja o único 

que especifique: é preto porque representa a escuridão, onde há muitas coisas ruins. 
 
 
 
A Morte 
1. (A escuridão) é onde as mortes moram.  
2.(A porta da morte é amarela). Porque na morte a gente vê tudo claro. 
3.Aí eles (os caras) ficam com uma coisa e matam as pessoas.  
4.A morte é preta. 
 
 
CRUZAMENTOS  

� 1 e 4 convergem ao associar a morte ao que é escuro. 
� 2 diverge de 1 e 4 ao propor que na morte se vê tudo claro. 
� 3 diverge de todos porque propõe que  existe  algo nos homens que os induz a matar. 

 
 
 
Portas do tempo: como são e o que têm 
1. (A porta verde é do tempo) é a natureza. 
2. (A porta do tempo) é muito boa.Tem muitos animais, natureza, a gente do bem.  
3. (A porta do tempo é amarela) tem as estrelas e tem tudo amarelo. Representa o sol. 
4. Na porta do tempo... quem escolher... podia voltar o tempo, de volta quando era menino... ver 
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as famílias que já faleceram, ver tudo de bom que era antes. 
 
 

CRUZAMENTOS  
� Os relatos 1, 2 e 3 convergem porque associam a porta do tempo à natureza, os animais, as 

estrelas etc.  
� 2 diverge de todos porque é o único que diz que na porta do tempo tinham pessoas, “a 

gente do bem”. 
� 4 diverge dos demais porque propõe que ao escolher a porta do tempo podia-se voltar ao 

passado. 
 
 
 
 
Pedras da vida: como são e quais seus poderes 
1. (Abaixo da porta da vida) tem a pedra que a gente tem e que tem muitos poderes, poder da vida, 
de viver bem.  
2. (A pedra da vida) tem poder de dar alegria, o amor, a paixão...e traz muita alegria pra gente.  
3. (A pedra da vida tem) poder da gente derrotar o outro.  
4. .(A pedra da vida) é a pedra do poder, poder do bem.  
5. A pedra de Deus é a pedra da vida. (Ela tem) poder do bem.(...) A pedra era pequena. 
6. Tinha a pedra. (da vida) poderes... De ser educado. 
7. (Na porta da vida) tem a pedra... dá poder de coisas boas, da vida 
 
 
CRUZAMENTOS 

� Os relatos 1, 4,5 e 7 convergem ao propor que os poderes da pedra da vida estão 
associados ao bem e/ou  viver bem.  

� 2 diverge de todos porque é o único a se referir, como poder da pedra da vida, dar alegria, 
o amor e a paixão. 

� 3 diverge de todos ao se referir ao poder de derrotar o outro, rompendo com uma imagem 
de alegria e harmonia sinalizada pelos demais. 

� 5 diverge de todos em dois aspectos: é o único que propõe que a pedra da vida pertence a 
Deus, assim como é o único que atribui uma característica física à referida pedra – ela era 
pequena. 

� 6 diverge dos demais ao propor que a pedra da vida dava poder de ser educado. 
 
 
 
Pedras da morte: como são e quais seus poderes 
1.(Embaixo da porta amarela) tem a pedra da morte... poder de ruindade. 
2. A pedra da morte tem o poder da maldade. Só traz maldade para os outros. Matar os outros, 
atrapalhar os outros, bater nos meninos. 
3.A pedra da morte tem poderes que matam as outras pessoas. 
4. A pedra da morte dá qualquer coisa que ele quer de ruim. Se ele quiser coisa de matar, matar os 



135 
 

outros assim... tem poder só da morte, só de ruim. 
 
 
CRUZAMENTOS  

� Os relatos 1,2 e 4 convergem porque atribuem diretamente à pedra da morte um poder 
associado à maldade. 

� 2, 3 e 4 convergem porque atribuem à pedra da morte o poder de matar, embora 2 seja o 
único que acrescente, a este poder, as ações de atrapalhar os outros e bater nos meninos. 

 
 
Pedras do tempo: como são e quais seus poderes 
1. E tem a pedra do tempo. Que traz muitas coisas do tempo ruim, do passado. No meu caso, 
pensamento ruim... Pensar em pessoa morta, pensar na ruindade de uma pessoa. 
2. (A pedra do tempo) seus poderes são de cuidar da natureza, respeitar a natureza, não sujar, 
cuidar dos seres vivos, cuidar dos animais. 
3. A pedra do tempo dá poder da gente se salvar do pessoal...do mal.  
4.A pedra (do tempo) que tem o poder, que dá o poder para nós sobrevivermos. Porque se não 
fosse o tempo nós não estávamos vivos... nós não íamos existir sem o tempo. 
 
 
 

CRUZAMENTOS 
� Os relatos 1,2,3 e 4 são divergentes entre si. O primeiro propõe que a pedra do 

tempo dava a possibilidade de se voltar ao passado; o segundo associa ao cuidado 
com a natureza; o terceiro, de conseguir se salvar das ameaças do mal e o quarto de 
simplesmente estar vivo. 

 

6.4. Estudo Transversal  

No estudo transversal da técnica 3, procurei re-articular o que foi dividido e 

categorizado por ocasião da análise classificatória. Para tanto, parti dos confetos que se 

destacaram nos relatos orais e compus um conto mítico, cosmológico, o qual intitulamos “Irmãs 

Gêmeas”, uma referência ao grande paradoxo da vida, a fórmula mais evidente, mais rica, mais 

densa, referente à relação entre a vida e a morte: o “ viver de morte e o morrer de vida” de 

Heráclito (MORIN, 1970: 9). 

Este texto foi apresentado ao grupo-pesquisador e submetido à contra-análise para 

críticas, articulações, complementações.  
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“IRMÃS GÊMEAS” 

 

O Grande Criador do Universo já tinha inventado a terra e tudo que nela habitava. 

Tinha feito os animais, vegetais e minerais; rios e mares, ventos, tempestades, o homem, a 

mulher. Ele olhou o que estava feito, mas não ficou satisfeito. “Este mundo está muito parado, 

algo ainda falta, preciso de um elemento que faça todas estas coisas se movimentar e se renovar 

na face da Terra.” 

O Grande Criador resolveu então falar com Nanã81, sua amiga da terra dos deuses e 

contou sua aflição: 

_ Preciso de algo que faça com que as coisas que criei se movimentem e se renovem. 

Nanã, ouvindo a inquietação de seu amigo, foi até o topo da montanha mais alta e 

avistou tudo que o Grande Criador tinha colocado na Terra. Ela viu caminhos, águas, a claridade, 

a escuridão, crianças brincando, pessoas se amando, a natureza, a bondade, mas viu também a 

maldade, a violência, a vagabundagem, homens em guerra, se destruindo. Nanã pegou em suas 

mãos tudo o que viu e depositou numa gamela de barro, misturando todos os elementos e falou ao 

Grande Criador: 

_ Este é o embrião da vida e da morte. Tu, o criador de todas as coisas, colocará na 

minha barriga esta semente para que, no final de sete dias e sete noites, nasçam duas lindas 

crianças que darão movimento e renovação à terra que criastes. Assim o Grande Criador o fez. 

O tempo previsto passou e, ao final dos sete dias e sete noites, nasceram duas meninas 

com cabelos da cor de sangue e vestidas de luz e escuridão. Quem olhasse para elas via refletido 

tudo de belo e feio, alegre e triste que havia na face da terra. Vida e Morte eram seus nomes. 

Acontece que, antes mesmo que o Grande Criador conhecesse Menina Vida e Menina 

Morte, Miríade, sua esposa, dominada pela inveja e ciúme, roubou as crianças, escondendo-as no 

fosso de seu castelo.  

                                                 
81 Na cosmovisão africana, Nanã, também chamada de “Senhora dos Pântanos”, é a Grande Mãe, responsável pelo 
sopro da vida e conseqüentemente a morte. (Disponível em http://www.rosanevolpato.tdr.br/deusanana  >>>>> 
Acesso em 27/05/2008. 
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A atitude de Miríade despertou a ira de Nanã que gritou por todos os confins da terra e 

do céu: 

_ Miríade, levaste minhas filhas sem minha permissão. Despertaste minha ira até o 

final dos tempos. Não sossegarei até encontrar Vida e Morte para fazê-las cumprir seu destino. 

Nanã vestiu-se de rainha e, atraída pelo perfume de Vida e Morte (Nanã sentia cheiros 

como ninguém), chegou ao castelo de Miríade e libertou-as, fazendo acontecer sua missão. 

_ Menina Vida, muitos sorrirão ao lembrar-se de ti. Pensar em ti será pensar no bem, 

na alegria, no amor, na felicidade, por isto serás muitas vezes chamada de Vida-bem82. Mas este 

não será seu único nome, pois são muitas tuas faces e mistérios. Serás também Vida-caminho-

de-águas-escuras, porque nem sempre os homens saberão por onde seguir, assim como Vida-

caminho-que-leva-para-outro-mundo, pois viver é uma travessia. Serás ainda Vida-caminho-

difícil , já que, para conquistar o que, em ti, há de bem cada homem por muitas provas terá de 

passar, pedras e espinhos lá encontrará. 

E Nanã continuou... 

- E tu, Menina Morte, ao pensar em ti, os homens sentirão medo. Muitos a associarão 

ao mal que habita a Terra. Pensar em ti será pensar na violência dos homens, na guerra, na 

vagabundagem e no ato de roubar. É por isto que muitos te chamarão de Morte-mal  ou Morte-

produção-dos-homens. Mas, como Vida, são muitas as tuas faces e mistérios. Embora nem 

todos assim a compreenda, serás também (e ao mesmo tempo) Morte-escuridão e Morte-vê-

tudo-claro. Mas ainda não serás só isto! Morte-caminho-fácil, via linda, cheia de maravilhas, 

mas que leva a um lugar muito ruim, isto tu também o serás. 

Nanã entrega a Menina Vida e Menina Morte suas missões e com elas um presente, 

um medalhão partido ao meio. 

_ Este é o medalhão do tempo, sua missão será uni-las para sempre. Vida não viverá 

sem morte; morte não existirá sem Vida. Muitos dirão do Tempo-natureza, pois sentirão sua 

presença no crescer das plantas, nas noites que se seguem ao dia, nos animais que crescem. Mas 

também ele não é só isto! Ele é Tempo-de-voltar, que nos leva ao passado, ver os que já 

morreram e Tempo-de-sobreviver, pois ninguém poderia existir sem o tempo. 

                                                 
82 As expressões em negrito dizem respeito aos confetos produzidos pelo grupo-pesquisador nesta oficina. 
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Depois de tudo, Nanã se dirige a Miríade e determina sua vingança: 

-Quanto a ti, Miríade, vagará cega pela Terra e jamais será capaz de reconhecer Vida e 

Morte na tua existência. Ao olhar Vida, verás a Morte, ao fitar Morte, encontrarás a Vida. Assim 

se cumprirá sua sina. 
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CAPÍTULO 7 

 

O CORPO, A VIDA E A MORTE 

 

O valor das coisas não está no tempo que elas 
duram, mas na intensidade com que acontecem. 
Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas 
inexplicáveis e pessoas incomparáveis. 

Fernando Pessoa 

 

Através deste dispositivo, pretendíamos ajustar o foco das produções do grupo-

pesquisador para o corpo. Sim, o corpo, este nosso eterno companheiro, guardião da história de 

todos e de cada um, fonte de saberes e não-saberes, lugar das emoções, dos afetos, das marcas 

mais profundas de nossa existência. Para tanto, iniciamos este encontro com o tocar de corpos, 

corpos que guardam histórias tão distintas, mas que, em certo momento, ousaram se encontrar e 

se permitiram fazer o corpo pensar.  

Como destaca Gauthier (1999: 23),  

O corpo de cada um de nós é uma forma de vida, que por ter uma história (pessoal e 
também coletiva, pois a nossa sensibilidade, e sem dúvida nossa própria razão foram 
formadas, desde a infância, por toques, olhares, cheiros, palavras ditas, estórias, gostos) 
(...) sabe muitas coisas – algumas claras, outras escuras e outras claro-escuras. 

Assim, que saberes ocultam os corpos nômades de nossos co-pesquisadores acerca da 

vida e da morte? Que “lugares corporais” guardam, a um só tempo, estas duas faces de nossa 

existência? Estas foram as questões que motivaram este dispositivo-oficina.  

Para tanto, planejamos iniciar este quarto encontro com um momento de relaxamento 

corporal, através da música e da massagem de seus corpos por nós, facilitadoras, procurando 

garantir que seriam massageados apenas aqueles que se sentissem à vontade para isto83. Este 

momento antecederia a produção de dados, ocasião em que seria lançada a insígnia: “agora que 

                                                 
83 Planejamos que haveria um código para sinalizar a vontade de serem massageados: o ficar em silêncio e de olhos 
fechados. Assim, aqueles que não a desejassem, bastariam ficar de olhos abertos. 
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todos entraram em contato com o próprio corpo, vamos pensar na parte do nosso corpo que 

representa ao mesmo tempo a vida e a morte, o lugar da vida e da morte no corpo do ser 

humano”. 

Solicitaríamos, em seguida, que pintassem a parte do corpo que pensaram e que 

confeccionassem, utilizando material de sucata (jornal, bolas e pedaços de isopor, tinta, caixas 

pet, cola etc), o referido membro, para, então levá-los a falar sobre suas escolhas, impressões e 

produções. 

 

7.1. Sobre o encontro  

                    Iniciamos este encontro compartilhando com o grupo sobre como estamos felizes ao 

perceber o modo com que se envolveram na oficina, a dedicação e criatividade de todos. Falamos 

da relação de confiança que estávamos construindo, ressaltando que, naquele dia, mais uma vez, 

seria preciso que confiassem em nós, já apresentando a proposta do relaxamento. 

Tínhamos uma expectativa de que, semelhante ao encontro anterior, íamos ter de 

lidar com níveis diferentes de envolvimento. Pessoalmente, perguntava-me se a proposta seria 

aceita pelo grupo ou se, mais uma vez, atuariam à margem do planejado, produzindo uma linha 

de fuga. Permitiriam ser tocados, massageados? O que está atividade produziria na nossa relação? 

Como reagiriam ao verem os colegas sendo massageados? Poderia este momento gerar mais  

críticas entre eles? 

Mas o grupo mais uma vez surpreendeu! Lentamente foram se aquietando, à espera 

da massagem. Mal começamos, já estavam todos imóveis, respirando lentamente e de olhos 

fechados. Lembrei-me de nossa primeira tentativa de relaxamento, no segundo encontro (a dança 

cega) e pensei: “nossa, como eles cresceram”. Senti-me orgulhosa por cada um... 

Na massagem, enchíamos as mãos de um creme hidratante e passávamos nas suas 

costas e braços, fazendo movimentos circulares. Ao começar, fazíamos questão de dizer seu 

nome e no fim dizer: “bem vindo ao grupo”. Imaginava que eles poderiam se dispersar após 

receberem a massagem, mas, para nossa surpresa, eles não saíram de seus lugares. Queriam mais! 

Começaram a se virar, chamar uma de nós, apontar para o peito, a barriga... Tudo no mais 

absoluto silêncio. Tive a sensação de que eles seriam capazes de ficar horas naquela atividade! 

Comentei com Rebeca, co-pesquisadora: “eles a-do-ra-ram”. Rebeca lembrou algo importante: 
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“Não tenho medo de arriscar e dizer que esta foi a primeira vez que foram tocados daquela 

maneira”. Pensei: acho que sim... E lamentei por eles. Como é importante o toque nas nossas 

vidas! 

No momento de escolher a parte do corpo que representasse “ao mesmo tempo a 

vida e a morte” e então pintar em seu próprio corpo, tínhamos dois potes de guache branca que 

eram sobras de oficinas anteriores. Bastante relaxados, quase todos pediram tinta vermelha em 

vez da branca. Fiquei pensando: por que seria tão importante a tinta vermelha? As entrevistas, de 

certa forma, responderam esta indagação: o vermelho seria do sangue! Seus relatos se referiam 

prioritariamente a atos de violência, como tiros, facadas, golpes no pescoço, dentre outros. 

Ao reproduzirem as partes do corpo pensadas, estiveram bastante envolvidos, 

utilizando de forma criativa o material disponível. Pudemos identificar no grupo uma tendência a 

confeccionar representações da figura humana e, então, destacar a parte do corpo identificada 

como lugar da vida e da morte, pintando-a. Desta forma, boa parte da produção plástica do grupo 

configurou-se como bonecos, cuja aparência representava esta relação corpo-vida-morte. Esta 

relação foi explicitada nas entrevistas individuais. 

Vale, no entanto, destacar uma cena que emergiu deste contexto, a qual foi 

registrada do Diário de Campo. 

Enquanto o grupo produzia seus bonecos, um dos co-pesquisadores 
confeccionou uma pistola utilizando-se de um pedaço de isopor. Este 
era um artefato bem semelhante ao que havia sido feito em nosso 
primeiro encontro, quando o grupo trabalhava com argila e 
provocou reações diversas no restante do grupo.  

_ Olha aí, tia. – denuncia um deles. 

_ Legal ! Está muito bem feito – e segui adiante, providenciando o 
lanche.  

De costas, enquanto estava distribuindo os refrigerantes, um dos 
meninos pega a “arma”, e encosta abaixo das minhas costelas: 

_ Você quer a vida ou a morte? Escolhe uma das duas. 

Teatralizando, ponho a mão sobre o peito, encho o peito de ar, como 
se estivesse sobressaltada e digo: 

_ Eu quero a vida! E você quer o que? 

_ Eu quero te matar. 
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_ Me mate não... (sorrindo) 

_ Você é de Deus? 

_ Acho que sim. 

_ E quem está em dúvida se é de Deus, o que é que o homem faz? - 
interfere Rebeca. 

_ Eu vou mudar de vida.  

 

Este é um episódio bastante significativo. Ele fala de uma relação de confiança 

construída lentamente e que foi testada, repetidamente testada. Nosso grupo pesquisador, ao 

colocar-me numa situação como a descrita, parecia querer saber se estávamos realmente abertas 

para o que são e até onde poderiam ir ou até que ponto seria permitido mostrar a outra face de si 

mesmos, devires outros, cujos discursos não se enquadram nos padrões morais e legais 

preconizados pela sociedade.  

Além disso, compreendo-o como parte de um jogo que o denominei como “revela-

esconde”, o qual se caracteriza por uma postura que apenas permite entrever o que os parece 

ilegal ou imoral. Comumente o grupo utilizava-se de jargões como “eu vou mudar de vida” como 

uma estratégia para encerar o assunto no momento que os parecer conveniente. É bem provável 

que esta seja uma estratégia construída entre a rua e o OPN, a qual se remete a uma maneira 

muito peculiar de lidar os dispositivos disciplinares que regulam as relações no interior do abrigo. 

 
 
 
7.2. Análise Plástica 

 

À semelhança da oficina anterior, tinha nas mãos duas produções distintas e 

complementares: os bonecos de sucata e os relatos orais, gravados e transcritos, ambos materiais 

ricos de idéias, conceitos e confetos oriundos do grupo-pesquisador. Iniciei então com a análise 

das produções plásticas, deixando-me afetar pelas impressões que os bonecos de sucata me 

causavam.  

Este exercício intuitivo fez-me ver corpos-cabeça, organismos-coração, corpos 

translúcidos, miríades de pernas, criaturas de duas caras, duas bocas, máscaras com um sorriso 
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duvidoso, dentre outros. Que seres seriam estes? Por que assim o são? O que dizem do viver e do 

morrer? 

Como deuses, nosso grupo-pesquisador produziu criaturas que não são nem homens, 

nem animais, nem santos, nem demônios, mas seres, ou melhor, corpos que dizem de devires 

múltiplos, multiplicidades em fusão (ADAD, 2005: 218). Esta constatação deu origem ao texto a 

seguir, o qual surge da idéia de que aqueles corpos representados em sucata são seres 

extraterrestres, que vieram conhecer nosso planeta a fim de descobrir novas formas de conceituar 

e lidar com a vida e a morte84. 

 
 

“JORNAL NACIONAL” 
 

(1) 

Notícia de última hora!  

Acaba de ser descoberta uma espaçonave no terreno das goiabeiras, próximo à cidade satélite. 

Repórteres do mundo inteiro estão à espera que apareça alguém para se comunicar com eles. Há 

sinais muito fortes de que esta é uma nave extraterrestre e de que há seres vivos lá dentro. Não 

sabemos se estes seres são amigos ou não, nem o objetivo deles ao pousarem na nossa cidade. 

Esperem! A nave está baixando suas portas. (silêncio) 

Acaba de aparecer um grupo de 11 seres estranhos, cada um com características diferentes. 

Alguns são parecidos conosco, seres humanos, mas outros têm uma aparência totalmente 

diferente da nossa. Um deles está se aproximando do grupo de repórteres. Ele vai falar: 

_ Caros moradores do Planeta Azul. Nossa missão é de paz, não tenham medo. Viemos conhecer 

como são vocês e o que pensam da vida e da morte. Vamos passear por todos os cantos do 

planeta e observar seus moradores para então entendermos o que eles estão fazendo da vida ... e 

da morte. Isto se vocês permitirem, é claro. Com quem devo falar? 

_ Esperem, precisamos antes falar com o presidente! – falou um dos repórteres. 

                                                 
84 Este texto foi teatralizado por mim e Rebeca Alcântara, facilitadoras desta pesquisa sociopoética. Ao ser  
apresentado ao grupo-pesquisador, por ocasião da contra-análise, foram feitos comentários, críticas e 
complementações. 
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_ Chamem este homem até aqui, que eu explico tudo. 

_ Ele já está a caminho em seu avião particular. 

Acabamos de falar por telefone com o presidente e ele avisou que estará pousando nos próximos 

10 minutos aqui no campo das goiabeiras. Voltaremos com mais notícias em alguns minutos... 

 

(2) 

Mais notícias sobre a espaçonave que pousou aqui no Campo das Goiabeiras! Neste momento o 

chefe dos extraterrestres está conversando com o nosso presidente. Vamos ouvir o que estão 

falando. 

_ Sr. Presidente do Planeta Azul. Viemos com a missão de conhecer o que os habitantes deste 

planeta fazem da vida e da morte. Pedimos sua permissão para observar alguns dos seus 

moradores no dia a dia de vocês. Prometemos não mexer em nada, nem incomodar ninguém em 

suas atividades. 

O presidente vai falar: 

_ Caros visitantes, se a missão de vocês é de paz, sejam bem vindos! Podemos permitir que vocês 

façam esta pesquisa, mas antes têm que provar que as suas intenções são verdadeiramente boas. 

Sendo assim, antes de saírem pelo mundo, queremos saber o que vocês fazem da vida e da morte 

no planeta de vocês. Só depois permitiremos que entrem em nosso planeta. 

_ A principio sou a favor de sua proposta, mas aguarde para eu poder falar com meus amigos! 

Neste momento os extraterrestres estão em reunião para darem uma posição a respeito da 

proposta do presidente. Voltaremos em instantes com novas notícias. 

 

(3) 

Novas notícias sobre o encontro entre o Presidente e seres extraterrestres que pousaram, esta 

manhã, no campo das goiabeiras!  

Estamos aguardando a resposta do chefe do grupo a respeito da proposta do presidente. Ele disse 

que permitiria que o grupo conhecesse nossos costumes e o que fazemos da vida e da morte, 
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contanto que eles começassem primeiro. Quer dizer: nossos visitantes vão ter que primeiro 

mostrar o que eles fazem da vida e da morte para depois nós podermos fazer o mesmo, e assim 

satisfazer a curiosidade daqueles seres. 

Aí vem o chefe dos extraterrestres para anunciar a decisão do grupo. 

_ Caros habitantes do planeta azul. Estamos honrados com a proposta de vocês e estamos prontos 

para mostrar o que temos feito da vida e da morte em nosso planeta, no momento que vocês 

acharem melhor. 

O presidente vai falar: 

_ Agradecemos desde já por vocês terem aceitado nossa proposta. Também nós temos muita 

necessidade de conhecer formas diferentes de lidar com a vida e a morte. Não temos fórmulas 

mágicas, cometendo muitos erros, mas também às vezes acertamos. Esperamos que este encontro 

seja bom para todos! 

Neste momento o presidente está escolhendo alguns repórteres para acompanhá-lo nesta 

importante reunião e a seguir todos irão para a sala branca, ouvir o que os extraterrestres têm a 

falar sobre a vida e a morte em seu planeta. 

Voltaremos com mais notícias em 10 minutos. 

 

(4) 

Mais notícias sobre a reunião do presidente com seres extraterrestres!  

No momento o chefe dos extraterrestres vai falar sobre o que eles fazem da vida e da morte em 

seu planeta. Vamos ouvir... 

_ No nosso planeta, cada habitante demonstra em seu corpo o que fazem da vida e da morte. Elas 

vão construindo o que somos e como pensamos. É por isto que algumas vezes somos muito 

diferentes uns dos outros, até parecendo que nem somos da mesma raça. 

_ Huuuum! Interessante. Quer dizer que a aparência física de vocês tem tudo a ver com o que 

vocês fazem da vida? 

_ Sim... da vida e da morte. 
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_ Não sei se entendi. Como isto pode ser possível? 

_ Vou apresentar cada pessoa do nosso grupo e assim o Sr.  poderá entender melhor.  

 

� Este aqui é o Zunk. Para ele vida e morte se misturam, 
embora nem sempre estejam perto e nem sempre estejam 
longe. A vida é azul, a morte é preta. Elas moram tanto no 
rosto como no corpo, nos olhos, nariz, boca e ouvido. 
Vida e morte circulam os olhos, porque são eles que o 
ajudam a ver e escolher. A vida às vezes está no alto da 
cabeça, mas a sua fonte maior... o lugar que gera a vida 
está no corpo, bem no centro dele, é lá que a vida começa 
e termina. 

 

 

� Aqui é o Bad. Se você prestar atenção, ele tem dois 
rostos: um em cima e outro embaixo, um sorridente e 
amigo, outro zangado e ameaçador. É que para ele é 
assim: a vida às vezes é boa e às vezes é má; a morte é, 
umas vezes, do bem e outras é do mal. E por isto que ele 
tem uma cara boa e outra má. É também por isto que ele 
tem olhos grandes: para ver que tipo de vida – ou de morte 
– está circulando seu olhar. 

 

 

 

� Sorris, este aqui, já pensa e vive diferente. Para ele é 
sempre bom ter um olho aberto e outro fechado, para 
poder, dia após dia, um pouco viver e um pouco morrer. 
Na sua testa tem uma marca, está vendo? Foi um tiro que 
ele levou, tiro de viver-morrer. Ele tem uma cara de 
malandro... de espertinho... Tão malandro que não tem 
corpo. É por isto que ele está sempre sorrindo, com seus 
grandes dentes a aparecer. 

 

 

 

� Este é o Lingus. Como vocês podem ver, ele não tem 
corpo, apenas cabeça, porque para ele vida e morte estão 
nos nossos pensamentos. Ele tem também uma enorme 
boca e uma grande língua porque ele acredita que as 
palavras têm poder e podem fazer viver e fazer morrer. As 
palavras dão vida – diz sempre ele. Mas também matam... 
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� E aqui é o Ólions, seu forte são os olhos, como seu 
próprio nome faz lembrar. Ele tem três olhos: dois no 
rosto e um bem em cima da cabeça. Este olho de cima dá a 
ele a capacidade de ver além das aparências. É como uma 
antena que faz ele as coisas de loooonge... Ele vê o que 
ninguém vê. Foi por isto que ele veio nesta missão: para 
poder ver o que aparece e o que está escondido sobre a 
vida e a morte no Planeta Azul. Ah ! Ele é assim porque, 
para ele, tanto a vida como a morte tem muitos mistérios, 
mistérios que não só seu terceiro olho pode ver. 

 

 

� Este é o Lux. Ele é luz e escuridão. Ele é assim porque, 
para ele, na vida - e na morte - há momentos claros e 
escuros... e há horas em que precisamos ser luz e outras 
que temos de ser sombra, escuridão. E tem mais: Sua 
cabeça é bem no meio do corpo e seus olhos são verde-
escuros, isto faz com que ele se esconda facilmente de um 
jeito que quase não dá para vê-lo. Isto facilita ele ver sem 
ser visto, sem falar que ele enxerga no escuro. Ele é 
também uma pessoa muito importante no grupo para nos 
ajudar a ver o que ninguém consegue ver. 

 

 

 

� Tem também o Camin, um ser interessante. Para cima 
ele é preto, para baixo, é vermelho. Seus cabelos, assim 
como suas 15 pernas, apontam para diversas direções. 
Sabem porque? Porque para ele, não existe um só rumo, 
nem na vida, nem na morte. São muitos os caminhos e 
direções. Ele tem também duas bocas: uma que fala para 
frente e outra que fala para trás. É porque ele acredita que 
na vida tem horas que a gente tem de falar o que  querem 
ouvir e não o que realmente a pessoa pensa. Acho que é 
por isto que ele guarda tantas pedras preciosas dentro dele. 
São suas idéias de vida e morte, aquilo que ele guarda 
dentro de si e não conta para ninguém. 
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� Este é o Jorn. Veja só que interessante: de dentro de 
sua cabeça saem diversos pedaços de jornal. São suas 
idéias que, assim como cabelos levados pelo vento, podem 
leva-lo para mundo bem diferentes. Ele é assim porque a 
vida e a morte para ele são como um jornal levado pelo 
vento: vai para um lado, vai para outro, sobe aqui, desce 
acolá,. Ele tem uma boca bem no lugar do coração, é uma 
boca-coração. Sabe porque? É que na vida há momentos 
tão fortes e emocionantes que achamos que o coração 
pode sair pela boca. E tem mais: as palavras podem 
matar... palavra errada, na hora errada, dita para a pessoa 
errada, isto pode levar a pessoa a morrer ou a matar. 

 

 

 

 

� Aqui é o Vent. Ele é o mais diferente. É um vento 
verde, que vive circulando todos nós. Ele leva as pessoas 
para aqui, para acolá, sempre rodando, rodando, 
circulando. Ele é assim porque para ele vida e morte são 
furacões: rodas cheias de vento que de repente aparecem e 
levam para lugares novos, diferentes que podem assustar 
ou alegrar. 

 

 

� Tem também o Cuor. Ele é todo coração. Mas não é só 
um, são muitos. Coração dentro de coração. Coração 
grande, pequeno, vermelho, amarelo, azul... Coração com 
boca e olhos que olham para coração que é boca presa 
atrás de grades. Ele é assim porque acredita que na vida, 
às vezes, as pessoas colocam sua boca na prisão, quando 
não querem – ou não podem - falar tudo que sentem. Têm 
sempre olhos “de olho” no que estão sentindo ou 
pensando. E mais: para ele a vida e a morte são pura 
emoção, é isto que faz a vida e a morte existirem.  

 

 

 

� Bem, e eu sou o Pensuor. Minha cabeça é grande e com 
formato de coração. Isto porque penso muuuuito, penso 
loooooonge e penso com o coração. Sou o único que tem 
braços e pernas. Elas me ajudam a ir aos lugares mais 
escondidos e a tocar em coisas que só a vida e a morte  
podem nos oferecer. E tem mais: Minha boca está aqui, 
mas vocês não vêem. É que taparam minha boca, tentaram 
me calar mas ainda assim não deixei de querer ouvir e 
falar dos mistérios do viver e do morrer. 
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E assim somos nós. Somos diferentes, vocês devem dizer, mas somos pessoas como vocês: 
inquietos, curiosos, loucos para saber os segredos escondidos na vida e na morte. Estão 
satisfeitos? 

 

(responde o presidente) 

_ Muito! Estamos aprendendo muitas coisas importantes com vocês. 

_ Podemos agora entrar no Planeta de vocês? E ver o que vocês fazem da vida e da morte? 

_ Sim, podem entrar. 

_ Obrigado! 

 

Neste momento, o grupo de extraterrestres está começando sua visita ao nosso planeta. Eles 
querem conhecer as coisas que a gente tem feito com a vida e com a morte. Eles têm a 
permissão do presidente! Então vamos recebê-los bem. O que será que eles vão ver... 

 

 

Após apresentação deste texto na contra-análise, alguns co-pesquisadores puseram-se 

a comentar: “Ah, coitados, imagina o que eles vão ver...”, “Eles vão dar de cara com cada coisa!” 

“Viche, macho, quero nem pensar”. Em função da repercussão do referido dispositivo, 

resolvemos criar a sexta oficina, intitulada: A vida e a morte no Planeta Azul, a qual terá suas 

produções apresentadas e analisadas no Capítulo 9. 

Em seguida, a análise classificatória das produções orais do grupo-pesquisador85.  

                                                 
85 Os relatos da Oficina 4 encontram-se, na íntegra, no Anexo 3. 
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7.3. Análise Classificatória 

Apesar de contar apenas com parte da produção oral do grupo-pesquisador86, e 

embora nossos co-pesquisadores tenham sido bastante sucintos em suas palavras, como se pode 

constatar, os relatos do grupo foram bastante densos e significativos. Este material me deu a 

possibilidade de eleger como categorias: (1) o boneco: características, (2) partes do corpo que 

representam vida e morte: porquês, (3) o que pode matar, além de (4) outras idéias sobre vida e 

morte, assim denominada por se referir a concepções significativamente divergentes ao 

pensamento do grupo-pesquisador. 

Ao analisar internamente cada categoria, busquei identificar as convergências, 

divergências, ambigüidades e paradoxos no pensamento do grupo-pesquisador. 

 

 O boneco: características  
1. Ele (o boneco) nunca vai na vida boa...rouba, mata, é assim. 
2. (Este boneco) tem dois olhos bem grandes, a língua e o cabelo Ele está dando língua pros 
outros. Ele tem o modo de dar língua pros outros. (O pessoal não gosta e isto acaba matando 
ele/ mandando para a prisão) ele tem o olhão. 
3. O boneco tem dois olhos, uma boca, um nariz, sobrancelha .Olha o tamanho do “buchão”! É 
meu bucho, né?.(No pescoço) ele tem uma coisa que é para segurar ele, para não apartar a 
cabeça do corpo. 
4. Eu fiz um boneco. Fiz o meu rosto e o meu corpo todo, o meu cabelo. 
 
 

CRUZAMENTOS 
� 3 e 4 convergem porque se referem ao boneco como se fossem eles mesmos. 
�  1 e 2 convergem porque apresentam atitudes que são consideradas como inconvenientes 

para o cidadão padrão da sociedade: o primeiro boneco, um sujeito que rouba, mata 
(“não vai na vida boa”) e o segundo, que “dá língua para os outros”, o que em nossa 
cultura, é convencionado como um gesto de desrespeito às pessoas. 

� 2, 3 e 4 convergem porque apresentam o rosto de seus bonecos, embora 3 e 4 refiram-se 
ao corpo também. 

� 1 diverge de todos, porque é o único que não apresenta características físicas do boneco, 
somente atitudinais. 

 
 
 
 

                                                 
86 As entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente, mas um defeito lamentável no gravador fez-nos perder 
parte delas. 
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Partes do corpo que representam vida e morte: porquês 
1. (Para representar vida e morte) escolhi o rosto. Pq o rosto da pessoa é muito lindo. É pelo 
rosto que a pessoa escolhe vida ou morte. 
2. Escolhi a cara. Pode matar... a cara de malvado. 
3. O braço. Porque com o braço se defende, com o braço pode bater e pode morrer... 
4. Aqui (próximo aos olhos) é onde está pintado...  o cabelo e a barriga dele. (A parte do corpo 
representa a vida e a morte) é o que tem dentro da barriga dele.Tem uns papel de jornal, de 
notícia dos pessoal que morreu, dos que foi preso, de assalto 
5. Eu fiz um coração, uns coqueiros dentro... É que o coração é para dar vida. (Se nós não 
tivéssemos coração nós não éramos vivos). É o lugar da vida.O coração da vida. 
6. (Representam a vida e a morte) a cabeça, o peito e a barriga. Porque sempre quando vai 
brigar os caras vão na barriga  ou então na cabeça. Ter bala, faca, qualquer coisa. 
7.(Fiz o meu rosto e o meu corpo todo, o meu cabelo.) É que quando a gente morre vai o corpo 
todo, não sobra um pedaço. 
  
 
CRUZAMENTOS 

�  1 e 2 convergem, porque elegeram o rosto como a parte do corpo que representa vida e 
morte, embora divirjam no que tange ao motivo desta escolha: o primeiro, porque é lindo 
e devido à possibilidade de escolher entre vida e morte; o segundo, porque uma cara de 
malvado pode matar. 

� 2 diverge de todos ao propor que a expressão do rosto pode matar. 
� 1 e 4 convergem, porque, ao justificarem o motivo da eleição da parte do corpo, referem-

se à vida e à morte e concebe-as de maneira imbricada. Apesar disso, 4 refere-se também 
a prisão e assalto. 

� 2 e 3 convergem ao expor o motivo da escolha da parte do corpo, associado-a à morte, 
embora 3 acrescente: para se defender  

� 3 e 6 convergem ao associar as partes do corpo ao conflito entre pessoas e à violência  
� 5 diverge de todos quando justifica a escolha de sua parte do corpo e associa-a à vida. 
� 5 diverge de todos também porque não apresenta simplesmente parte do corpo, mas uma 

imagem associada à vida: um coração com uns coqueiros dentro. 
� 4 e 5 convergem porque se referem não propriamente a parte do corpo que representa 

vida e morte, mas ao que há dentro dele ( mesmo que com conteúdos diferentes): “jornal, 
de notícia do pessoal que morreu, dos que foram presos, de assalto”; “coqueiros dentro.” 

� 7 diverge de todos, pois se refere não a uma parte do corpo, mas a todo o corpo, 
justificando  que “quando morre vai o corpo todo, não sobra um pedaço”. 

 
 
 
 
O que pode matar 
1. (Pode matar... a cara de malvado.) Se atirar na cara morre. Se atirar no pescoço... é fatal não 
é? 
2. (Ele tem o modo de dar língua pros outros) que acaba matando ele.(...) Porque o pessoal não 
gosta dele dando língua e acaba mandando ele para a prisão. Só tem dois caminhos: cadeia ou 
morte. 
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3. (No pescoço ele tem uma coisa que é para segurar ele, para não apartar a cabeça do corpo.) 
Se apartar aí morre. 
 
 
CRUZAMENTOS 

�  1 e 3 convergem porque fazem referência ao pescoço como ponto do corpo fatal 
� 2 diverge de todos porque retrata a morte como resultado da ação violenta do outro 

contra a atitude corporal da pessoa que não se enquadra nos comportamentos aceitos 
pela sociedade, aqui representado como “o modo de dar língua para os outros”. A morte 
aparece como reação do outro contra tais atitudes. 

� 2 diverge de todos também porque acrescenta, ao perigo de morte, a possibilidade de 
prisão, apresentando-os como únicos destinos possíveis para o boneco. 

� 3 diverge de todos, pois é o único que ressalta a necessidade de se ter algo para segurar o 
pescoço e assim garantir que cabeça e corpo não se separem, evitando a morte. 

 
 
  
Outras idéias sobre vida e morte 
1. (Só tem dois caminhos: cadeia ou morte.) Assim que é a vida. A vida é boa... A vida é mau. 
2. Se nós não tivéssemos coração, nós não éramos vivos. (É o lugar da vida) 
3. É que quando a gente morre vai o corpo todo, não sobra um pedaço. 
 
CRUZAMENTOS 

� 1 e 2 referem-se à vida, embora com tônicas diferentes: aquele propõe que há uma dupla 
face na vida, boa e má (associando esta à cadeia e morte), enquanto este elege um “lugar 
da vida”, o coração. 

� 3 diverge de todos, pois refere-se unicamente à morte, destacando que ela se impõe a 
todo o corpo, “não sobra um pedaço”. 

 
 

 
 

7.4. Estudo Transversal 
 

No estudo transversal desta técnica, lancei mão dos confetos, convergências e 

divergências que surgiram por ocasião da análise classificatória, os re-articulei numa linguagem 

dinâmica e, por vezes cômica, o que deu origem ao texto “Mercado da Vida-Morte”. Trata-se de 

uma referência ao pensamento de Pelbart (2000: 33) acerca dos poderes ilimitados das 

configurações mais recente do capitalismo, cujas ações comportam a presença do eixo 

consumidor/mercadoria em todos os pontos do espaço-tempo social. Tudo pode ser comprado, 

mesmo a vida.  
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“Mercado da Vida e da Morte” é uma história ilustrada, cujo cenário é um mercado 

onde se é capaz de comprar e vender modalidades diversas de vida e morte. Em continuidade à 

situação criada na Análise Plástica, nossos visitantes (extraterrestres) vão conhecer o referido 

mercado, para assim formularem suas idéias sobre o modo com que se lida com a vida e a morte 

no Planeta Azul. Nesta aventura, humanos (fantoches) e não-humanos (bonecos produzidos pelos 

co-pesquisadores) se encontram - e desencontram -, criando uma atmosfera inusitada de 

aprendizagem. 

Este texto foi apresentado ao grupo-pesquisador e submetido à contra-análise para 

críticas, articulações, complementações.  
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MERCADO DA VIDA E DA MORTE 
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CAPÍTULO 8 

 

O JOGO DA VIDA E DA MORTE 

 

 
Por onde andei, 

Deixei pegadas no caminho. 
Na esperança de assim ser descoberto 

Sigo fugindo, a vida inteira, do destino. 
Mesmo sabendo, a cada passo, 

Estar mais perto. 
 

Carlos Augusto Cacá 
 
 

Pensando com Adad ( 2005: 219), para quem o corpo(...) compõe um enorme quebra-

cabeça, com peças provenientes não de um mesmo jogo, mas de diferentes jogos, que partem de 

muitos lugares, de muitas pessoas, de muitos fluxos e intensidades,  e refletindo sobre o que nos 

disse um dos nossos co-pesquisadores: “a vida é um jogo” (Oficina 1), imaginei a possibilidade 

de criar uma representação dos jogos que compõem a vida e, por que não, a morte. Este foi o 

objetivo deste dispositivo. 

Para tanto, organizamos87 o espaço disponível de modo a favorecer múltiplas 

sensações tácteis, olfativas, auditivas e sinestésicas, dando margem a experimentações agradáveis 

ou não, as quais serão apresentadas a seguir. 

 

A cortina: logo ao entrar, os co-
pesquisadores passaram sob uma cortina de 
papel, que tocava seu corpo. 

 

 

                                                 
87 Neste momento contei com a colaboração de Rebeca Alcântara, co-facilitadora. 
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Latas: após a cortina, latas empilhadas ao 
alcance dos pés, produzirão um barulho 
inusitado quando chutadas. 

 
 

 

 

 

Túnel de sensações 1: duas mesas de jogos 
e algumas cadeiras foram unidas fazendo 
um grande túnel que termina em um 
amontoado de galhos de uma árvore de 
Natal (bastante espinhoso). 

 

 

 

 

 

Túnel de sensações 2:  ainda sob o túnel 
havia  um tapete de algodão (mofado), 
jornal molhado e ainda uma enorme bola 
que dificultava a passagem. Neste momento 
uma garrafa de refrigerante era batida em 
um ritmo que lembrava as batidas do 
coração. 
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Sala da barra: a alguns passos após a saída 
do túnel, há uma barra com um tecido 
almofadado que bate na altura da cintura 
dos meninos, de forma que, para passar, a 
pessoa precisa ir por cima ou por baixo. 

 
 

 

Sala da teia: com uns fios amarrados em 
diversas direções, foi confeccionada uma 
teia que exige movimentos corporais em 
direções diversas para que se possa 
desvencilhar do emaranhado. 

 

 

Saída: o ponto final da instalação é a mesma 
porta de entrada, no entanto, para sair era 
necessário descobrir a maçaneta e abrir a 
porta, estando de olhos vendados. 

 

 

                   Procuramos organizar este quinto encontro de modo que o grupo não tivesse acesso à 

sala até que tudo estivesse pronto e que este momento não acontecesse com todos ao mesmo 

tempo, pois consideramos que, caso contrário, haveria perdas no que diz respeito às sensações 

que a instalação proporcionaria.  

                 Assim, dividimos o grupo em duplas, as quais entrariam na sala segundo a ordem 

estabelecida por um sorteio e, enquanto uma dupla percorria os espaços, os demais ficariam na 

sala ao lado, à espera de sua vez para entrar no jogo. A experiência seria de olhos vendados, 

sendo que cada menino teria, como guia, uma das facilitadoras. 

No que diz respeito ao momento de produção de dados, após a passagem pelo “jogo 

da vida e da morte” cada participante se dirigiria a outro espaço, onde ficaria à espera de ser 
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entrevistado, tendo lápis e papel à disposição. Em seguida, cada co-pesquisador seria 

entrevistado, ocasião em que se inquiriria sobre (1) sua percepção sobre o jogo, (2) a relação 

existente entre o jogo, a vida e a morte, (3) por que e para que as pessoas vivem (3) por que e 

para que as pessoas morrem. 

 

8.1. Sobre o encontro 

Através deste dispositivo, nossos co-pesquisadores foram levados pela imaginação, 

criando um contexto que surge da vivência corporal, mas que não se restringe a ele. As razões 

inscritas no seu corpo falaram! Não significa dizer que a razão foi posta ao largo, ou mesmo que 

houve um fio de pensamento sem razão, mas que elementos do corpo foram acrescentados a essa 

razão, já que ela não dá conta de tudo, em todos os momentos (ADAD, 2005: 219).  

Além disso, a inserção das questões relativas ao por que e para que da vida e da 

morte deu margem a reflexões importantes para os objetivos desta pesquisa, visto que 

potencializaram a expressão de conteúdos ainda não revelados pelo grupo, aqueles relativos às 

suas experiências de vida. É o que parece claro nos relatos orais produzidos logo após a passagem 

pelo jogo da vida e da morte, os  quais encontram-se transcritos integralmente a seguir. 

Quando o corpo foi liberado para pensar, as emoções afloraram e puderam falar dos 

medos da criança oculta sob o devir “menino de rua”. Esta criança falou! Os cheiros, toques, a 

sensação de se arrastar sob um espaço apertado, ora molhado, ora áspero favoreceram o refletir  a 

vida e a morte para além das cristalizações, libertando fluxos e intensidades que o fizeram pensar 

nos monstros da vida, nas paredes que se fecham, nas armadilhas que levam à morte, como se 

pode ver nos relatos em anexo88.  

 
 
8.2. Análise Classificatória 
 

Como pressupõe esta modalidade de análise, parti dos relatos orais do grupo-

pesquisador e procurei agrupar as idéias que emergiam de suas falas, dissecando-as em categorias 

e procurando, através de cruzamentos, identificar as convergências, divergências, paradoxos e 

ambigüidades do pensamento do grupo. Este exercício deu origem às seguintes categorias:o jogo 

                                                 
88 Os relatos da Oficina 5 encontram-se, na íntegra, no Anexo 4. 
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da vida e da morte, por que se vive e morre, Deus e os demônios, Histórias criadas experiência 

com o jogo da vida, pensamentos e sentimento durante a passagem pelo jogo. 

 

 

O jogo da vida e da morte 
1.Aqui é assim: passa pelo caminho da morte, depois da vida, vai pelo caminho da morte, 
dobra em um monte de encruzilhada, à noite, só dobrando. Ai chega no caminho da vida. 
Encruzilhada da vida e da morte. Tem coisas legais. Nós faz...as coisas...E tem coisa 
ruim... Tinha umas partes mais difícil, aquela parte que tinha umas carrapetas, que 
espinhava a gente. Aí dobrava, se arrastava... Apertado. É o caminho da morte era bem 
estreitinho, as cadeiras, nós passávamos... 
2. É uma ponte, é a ponte da morte. Quem passar por ela é arriscado a morrer. Ali tem uma 
ponte, tem um buraco no meio que é arriscado morrer. (Na vida) a ponte... o escuro, que é 
arriscado bater em alguma coisa e morrer... só isso. O caminho da morte... É escuro. 
3. _ Aqui é o jogo da vida e aqui o jogo da morte. Aqui no jogo da morte vai vai vai 
(apontando um caminho) aqui encontra.O caminho do jogo... Vai, vai... Aqui a casa da 
morte e aqui a casa da vida.(A casa da morte) tem muitas coisas más... (A casa da vida) 
tem um monte de coisas boas...Tem um monte de pato, de árvore.Quando passar por aqui 
tem que pagar, se não pagar morre. E aqui é uma igreja (...), que tem uns pássaros 
cantando, umas nuvens, um sol. A vida é um jogo.  
 
4. _ É um labirinto. É o jogo da vida. O labirinto é um espaço onde a pessoa se perde... 
Tem que ficar junto, no grupo. Tem umas partes trancadas, que eles ficam presos. São 
umas partes... que eles não sabem...(as portas vão se fechando e eles vão morrendo). Aqui 
é (o lado)da vida e aqui é (o lado)da morte. 
Mas existe um labirinto que é só jogo da vida. Não tem morte. É só uma brincadeira deles.. 
O labirinto tem um segredo que eles não sabem. É a bola, que  pode esmagar eles e a 
parede que se fecha, que pode fechar eles... e tem a teia de aranha, que é um buraco que 
tem jacaré. 
5.Tinha o (lugar)  da morte... Debaixo da sinuca... tinha uma bola... (eu pensei que ia ficar 
o tempo todo lá) O Totó, as latas, o jornal... Era o jogo da vida e morte.  
6. É o caminho da vida...e da morte. O jogo da vida. Aí tem o caminho da vida e o da 
morte.(Este) é um caminho que tem muita maldade. Esse jogo aqui é cheio de armadilhas. 
Se encontrar as pessoas morrem. (As armadilhas) são de monstros, fogo, coisa assim. 
Tinha umas partes largas e outras finas. No meio do caminho tem umas partes que fecha e 
abre. Igual uma parede que se move. 
7.Tinha três caminhos: da vida, do bem, e do mal e da morte. (O caminho  da vida) era o 
do meio. Tem pessoas boas, dá graça aos outros e...ajuda os outros.(O caminho do bem) é 
da direita, porque é bom...respeitar os outros, ajudar, não roubar. (O outro caminho) é o do 
mal. Tem só as pessoas ruins. Elas gostam de maltratar a gente, gosta de matar a gente, 
bate....  
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CRUZAMENTOS  
� 1,2,6 e 7 referem-se a caminhos ao mencionar a vida e a morte. Entretanto, 1 e 6 

convergem entre si e divergem tanto de 2 como de 7: os primeiros retratam dois 
caminhos, o da vida e o da morte, enquanto 7 propõe três – da vida, do bem, e do 
mal e da morte – e 2 refere-se unicamente ao caminho da morte. 

� 1diverge de todos ao propor que, para se chegar ao caminho da vida tem de 
primeiramente passar pelo caminho da morte (um trajeto cheio de encruzilhadas e 
curvas, estreito, espinhoso, onde às vezes é necessário se arrastar e se passa à 
noite). 

� 1 diverge de todos também ao propor a existência da “encruzilhada da vida e da 
morte”, um lugar com coisas boas e ruins, destacando que são as próprias pessoas 
que fazem estas coisas. 

�  2 diverge de todos ao se remeter à ponte da morte:  um lugar que não é seguro, 
pois escuro, com um buraco, onde é arriscado morrer. 

� 3 e 5 convergem pois referem-se ao jogo da vida e da morte. No entanto, 3 propõe 
nítidas diferenciações entre estes, enquanto 5 propõe apenas que neste jogo há o 
lugar da morte (onde se pode ficar o tempo todo lá).  

� 3 e 7 revelam pensamentos maniqueístas: no jogo da vida tem a casa da vida, onde 
há coisas boas; no jogo da morte, a casa da morte, com coisas ruins; no caminho da 
vida (assim como no do bem) há pessoas boas, que ajudam os outros, respeitar, não 
roubar, enquanto no caminho do mal tem pessoas ruins, que maltratam a gente e 
matam. 

� No pensamento de 3 há, no entanto, um detalhe que rompe com o pensamento 
maniqueísta: “Quem passar por aqui tem que pagar senão morre”, ou seja, o 
destino vida ou morte está no ato de pagar, no dinheiro. 

� 4 e 6 divergem de 3 e 5, pois propõem que no jogo da vida existem tanto a vida 
como a morte, as quais ocupam lugares distintos. 

� 4 e 6 convergem também ao caracterizar o jogo da vida como um lugar repleto de 
perigos e armadilhas que podem levar à morte, deixando claro que não nítidas 
diferenças entre vida e morte. A fronteira entre ambas é tênue. 

� 4 diverge de todos quando propõe que o jogo da vida é um labirinto, um lugar em 
que a pessoa se perde, onde há partes em que a pessoa pode ficar presa e em que é 
importante ficar no grupo. 

 
 
 
 
Por que se vive e morre 
1..(A gente vive) porque Deus quis e a nossa mãe teve a gente.(As pessoas morrem) 
porque... a vida é perigosa, aí eles morrem.Que a pessoa é arriscado morrer. A pessoa não 
vai pelo caminho certo aí é arriscado morrer...  
2.(A gente  vive) porque a gente tem vida! Por que a gente tem coração. (A gente vive) 
para amar. A gente morre para morrer... (As pessoas morrem) Porque cada um tem a sua 
vez...  
3. ( A gente vive porque...) vivendo... Sei lá. Como é que vai viver o tempo todo?  
4. (As pessoas) vivem porque saíram e conseguiram. (Saíram) do labirinto (da vida)...para 
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não morrer logo.(As pessoas morrem) porque eles seguiram pelo labirinto sem saber o 
caminho, os caminhos certos.O caminho da vida... e não ir pelo caminho da morte. 
5. ( As pessoas morrem) por causa de confusão, se mete em confusão aí morre. 
6. _ (As pessoas vivem) porque nós nascemos para viver. Depois morre...(As pessoas 
morrem) porque fazem coisa ruim...Roubar, brigar com os vizinhos, brigar de faca,assaltar 
banco...(A gente vive) para nós trabalhar, namorar, ter filho, cuidar da nossa mãe e da 
nossa irmã.(Mas) nós não nascemos para viver para sempre. Nascemos para morrer. 
7. (As pessoas morrem porque...)Jesus que sabe, por que  Jesus quer. 
8.As pessoas vivem porque têm vida. Vive para brincar, respeitar os outros... Aí morre 
(porque) dá uma dor na gente aí a gente morre.. Quando acontece um acidente com o outro 
a gente pode até morrer... do coração. Morre do coração, uma “barroada”, uma facada, um 
tiro... 
 
 
CRUZAMENTOS 

� 2,6 e 8  convergem ao colocar como sentido à vida atitudes consideradas como 
bondosas em nossas cultura: amar, trabalhar, cuidar e respeitar o outro, brincar. 

� 3 diverge de todos porque não atribui um porquê à vida. 
� 1 diverge de todos ao propor que a vida é conseqüência da vontade de Deus e ao 

fato da mãe tê-lo tido. 
� 1 e 4 convergem ao propor que a morte é conseqüência do não seguir os caminhos 

certos. 
� 4 diverge de todos quando apresenta um pensamento ambíguo e paradoxal: as 

pessoas vivem porque descobriram os caminhos certos e saíram do labirinto da 
vida. 

� Os relatos 2, 3 e 6 convergem, pois propõem a morte como evento que se segue à 
vida, embora 6 apresente um pensamento misto, já que depois coloca-a como 
conseqüência de se “fazer coisas ruins” (roubar, brigar, assaltar banco) 

� 5, 6 e 8 convergem quando apresentam a morte como consequência da violência 
(confusão, briga, facada, tiro), embora 8 acrescente outras possíveis causas à morte. 

� O relato 8 apresenta diversas causas possíveis à morte: mortes naturais (dar uma 
dor na gente, morre do coração), acidentais (“barroada”) e consequência da 
violência (facada, tiro). 

� 1, 5 e 6 convergem, porque consideram que a pessoa é culpada pela própria morte 
� O relato 6 apresenta um paradoxo, ao propor que “nascemos para viver” e 

“nascemos para morrer”. 
� 7 diverge de todos pois refere-se a morte como conseqüência da vontade de Jesus. 
� Em todos os relatos observa-se maior facilidade em explicar a morte que a vida. 

 
 
 
Deus e os demônios 
1. (A encruzilhada da vida e da morte) Eu não sei (como é) que eu nunca vi. Aparece as 
coisas  e a gente imagina. Como no “Auto da Compadecida”. O cão fica querendo levar os 
outros para o mau caminho... o resto nenhum vai, só por causa da nossa mãe, a Maria. Aí a 
Maria mandou o cão ir embora, para não levar as pessoas. 



166 
 

2. (Há uma Igreja no jogo da vida) é de Deus, a igreja também é boa... pra gente ir...para 
receber Jesus. 
3. (No caminho da morte) Coisa ruim... Demônio, a tentação etc.  
4.Eu posso morrer, a Sra. pode... isso aí depende de Deus, ele sabe a nossa hora. 
5. Jesus tem um calendário que diz o tanto de pecado que os outros tiveram. E chega sua 
hora...Vai depender dos pecados. Se vc matar, Jesus vai e coloca um pontinho, se fizer 
outra coisa mal também mais um pontinho. E assim por diante. Aí chega a hora que ele 
recebe o castigo... da morte.  
 
 
CRUZAMENTOS  

� 1,3,4 e 5 convergem ao propor a interferência de seres sobrenaturais em contextos 
associados à morte. 

� 2 diverge de todos quando propõe a existência de Deus e Jesus em uma situação 
ligada à vida. 

� 1 e 3 fazem referência a existência do demônio em lugares ligados à morte, embora 
1 acrescente a presença também de Maria (“nossa mãe”) que age impedindo-o de 
“levar os outros para o mau caminho”.  

� 4 e 5 convergem ao atribuir a figuras divinas (Deus, Jesus) a decisão da hora da 
morte.  

� 5 diverge de todos ao colocar a morte como castigo de Jesus por consequência dos 
pecados da pessoa. 

� 2 e 5 divergem no modo como concebem Jesus: aquele, um ser que está na Igreja 
(que é boa), onde se vai para recebê-lo; este, quem está atento aos pecados da 
pessoa e castiga-o com a morte. 

� 2 e 4 divergem no modo como concebem Deus: aquele, quem está na Igreja, 
enquanto este, quem sabe a hora da pessoa morrer. 

 
 
 
 
Histórias criadas após experiência com o jogo da vida 
1.(No labirinto a pessoa se perde. Tem que ficar todos juntos) Só que se separaram tudim. 
Se perderam de um por um. (Tem umas partes trancadas, que eles ficam presos. São umas 
partes... que eles não sabem..). Aí ficam trancados, as portas se fechando, aí eles vão 
morrendo.Porque eles se separaram. Ele se separou...ele foi para cá.... separou do amigo 
dele.(Ele se separou) por que ele estava gostando de ficar sozinho. Aí saiu, foi para a 
morte...pro cemitério... morreu.(Ele morreu) por que ele saiu. Os amigos dele iam ficar 
tudo junto, ele se separou... dos amigos dele... aí morreu. Ele sabe, é para ficar junto... eles 
se separaram. 
(Em um outro jogo, onde só tem vida, um jogo só de brincadeira) Eles estão andando, aí 
tentaram sair e conseguiram. Se vai por aqui não dá, vai por aqui aí está fechado, vai por 
aqui, aqui, deu a volta, aí saiu. Ele conseguiu sobreviver. Aí ele vai buscar o amigo dele, o 
amigo vai e pega a irmã dele, ela pega a amiga dela, a amiga  dela vai buscar a irmã dela e 
aí vão se juntando um por um. (O labirinto tem um segredo que eles não sabem: a bola, 
que  pode esmagar eles, a parede que se fecha, e a teia de aranha, que é um buraco que tem 
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jacaré.) Eles não estão sabendo, não perceberam... o segredo. Aí caiu... Quase morre, 
apenas conseguiu passar. E o caminho da vida acabou. 
2. (No jogo da vida, tem o caminho da vida e da morte.) E dois caras têm que se encontrar 
no meio do caminho. (São) dois amigos.Se separaram e ficaram com raiva.  (No caminho) 
os dois amigos, que eram juntos, aí se separou por causa de uma briga, uma aposta...que 
ninguém não encontraria o caminho da vida...o jogo da vida.Tem esse aqui que já está no 
final e o outro caiu... aí morre. 
 
 
CRUZAMENTOS  

� 1 e 2 convergem ao criarem histórias de amigos que se separam, embora aquele se 
refira a um grupo, enquanto este a apenas 2. 

� Os relatos divergem quanto aos motivos que levaram os personagens a se 
separarem. Em 1, a pessoa quis ficar sozinha, enquanto, em 2, esta foi provocada 
por uma briga, uma aposta. 

� 1 e 2 divergem também no que diz respeito às consequências desta separação. No 
primeiro, todos morrem, enquanto, no segundo, um morre e outro se salva. 

� 1 diverge de 2 ao se referir a dois labirintos: um que é a vida (onde a pessoa se 
perde e pode morrer) e outro que é apenas uma brincadeira. 

 
 
 
Pensamentos e sentimentos durante a passagem pelo jogo 
(Debaixo da sinuca tinha uma bola que era difícil passar)... eu pensei que não ia passar 
não. Eu ia ficar o tempo todo lá, por isso que era da morte... Eu imaginei uma coisa muito 
ruim, eu taquei a minha cabeça nas coisas. 

 
 
CRUZAMENTO 

� Este relato diverge de todos, pois é o único que lança mão de pensamentos e 
sensações durante a passagem pelo jogo para pensar a morte, onde se “fica o tempo 
todo lá”. 

 
 
 
8.3. Estudo Transversal 
 

No estudo transversal da Técnica 5, parti das principais idéias e confetos produzidos 

com o dispositivo jogo da vida e da morte e compus um RAP, a fim de apresentar ao grupo-

pesquisador e o submeter à contra-análise. 

O RAP (Rhythm And Poetry – Ritmo e Poesia) é um gênero de música que tem sua 

origem nas periferias dos centros urbanos dos EUA, onde se concentram grandes contingentes 

das minorias sociais. No Brasil, este gênero de canção tem sido muito associado ao movimento 
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Hip-Hop, principalmente por apresentar em suas letras conteúdos de denúncia e protesto contra a 

exploração destas minorias, a exclusão social etc.. 

Atualmente o RAP tem conquistado um espaço significativo nos meios de 

comunicação de massa e despertado o interesse de adolescentes e jovens, principalmente pelo 

conteúdo de suas letras. É comum a criação de um RAP através do improviso, quando os rappers 

se revezam discutindo um tema escolhido por um deles e cada participante coloca sua opinião 

sobre o assunto, sem um grande compromisso com a rima, métrica ou correção gramatical 

(FARIAS, 2003). 

Na produção “O RAP da Vida e da Morte”, dois jovens se encontram e põem-se a 

conversar sobre estas duas dimensões da existência humana, lançando questões e apresentando 

entendimentos acerca do tema. 

 

“O Rap da Vida e da Morte” 
 
Diga lá, galera esperta 
Hoje o dia é de festa 
(Es)tou aqui para saber 
Se aqui tem algum mano 
Que queira responder 
Os segredos do viver 
E os mistérios do morrer 
 
Fica frio companheiro89 
Que aqui eu me garanto 
Direto e reto, vou na rima 
Digo logo, sem tremer 
A vida é um labirinto, 
Um lugar de se perder 
A galera tem que ficar junta 
Só assim não vai morrer 
 
Tem dobrada, encruzilhada, 
Uns canto(s) que fica preso 
Que os caras precisam saber 
Tem dobrada, encruzilhada, 
Uns canto(s) que fica preso 
Que os caras precisam saber 

                                                 
89 A mudança de letra indica a passagem de um interlocutor a outro. 



169 
 

 
Se a vida é labirinto 
Responda agora você 
Tem armadilha neste canto 
Que periga o cara morrer? 
Ou é só uma brincadeira 
Coisa que menino gosta 
Só para se entreter? 
 
Tem vida-labirinto  
E labirinto-brincadeira 
Um lance de diversão 
Difícil é ir descobrindo 
Se as armadilhas que tu encontra(s) 
Te levam à morte ou não 
Por isto a galera fica junta 
Puxando o outro pela mão. 
Cuidado com os perigos, mano 
Fica ligado meu irmão 
Que a vida tem muitos caminhos 
Nem tudo é diversão 
Neste labirinto tem segredos 
Que tu precisa(s) descobrir 
Achar os caminhos certos  
E de lá na boa sair 
 
Quem sai do labirinto vivo 
Da morte hoje escapou 
Mais antes que tu entenda(s) 
O caminho da vida acabou 
Quem sai do labirinto vivo 
Da morte hoje escapou 
Mais antes que tu entenda(s) 
O caminho da vida acabou 
 
Tu (es)tá é vacilando, pinto 
A vida não é labirinto 
Viver para mim é um jogo 
Um negócio perigoso 
Coisa de briga, tiro, facada 
Que qualquer vacilada 
Faz da tua vida um nada 
Eu podia até imaginar 
Que a vida é mesmo um jogo 
Mas só se for desse jeito: 
Vida e morte, o tempo todo 
Brincam de se misturar 
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Tendo elas sua casa, 
O seu canto de morar 
 
Esse jogo, para mim 
Tem dois lados separados 
Vida e morte em cada canto, 
Com suas coisas, assim 
No lado da vida tudo é bom 
Menino brincando, sorrindo 
Que sabe respeitar e 
Vive para amar 
 
Cuida dos que precisam, 
Gosta de trabalhar 
E vai sempre à Igreja 
Com Jesus se encontrar 
Cuida dos que precisam, 
Gosta de trabalhar 
E vai sempre à Igreja 
Com Jesus se encontrar 
 
Mas o lado da morte  é o oposto 
Lugar que dá é desgosto 
Faz até medo em mim 
Lá tudo cheira a perigo 
E só tem cabra ruim 
 
Lá tem um certo lugar 
Que, se tu por ele passar,  
e ainda quiser viver 
Vai ter que pagar,  
senão vai morrer 
Vai ter que pagar,  
senão vai morrer 
 
Acho que agora entendo  
O que tu quer(es) me dizer 
Vive quem tem a grana 
Quem pode pagar para viver 
Essa vida é cheia de armadilhas 
Perigos a valer 
No jogo da vida tem morte 
Mais que pode parecer 
 
O que eu sei bem desse jogo 
É que existe um certo lugar 
Que tu fica(s) o tempo todo 
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Na eternidade fica lá 
Esse é o canto da morte 
Uma casa escura e má 
 
Também não é assim 
Depende de ti e de mim 
Se tu vai pelo caminho certo 
Pode até viver sem fim 
Mas quem dá ouvido ao cão,  
E não vai no que é sério 
Se mete em confusão 
E termina no cemitério  
 
Isso mesmo é arriscado 
De conosco acontecer 
Nisso aí eu (es)tou ligado 
Mas quem vai me responder 
Se por entre os caminhos da vida, 
Tem vida, morte, bem e mal 
O que tem na encruzilhada 
Da morte com a vida, coisa e tal? 
 
Esta tu me pegou, ô mano 
Tá difícil responder 
Só sei que existe algo 
Que talvez deva acontecer 
Para chegar nos caminhos da vida 
Tu muito vai sofrer 
Tem curvas, encruzilhadas, 
Espinhos a valer 
Tu se arrasta(s), tu se espreme 
No escuro, sem nada ver 
 
E se é o caminho da vida 
Que tu queres alcançar 
Primeiro pela morte  
Tu vai ter que passar 
Vai andar e caminhar 
Até que chega a encruzilhada, 
Vida e morte a se encontrar 
Coisas boas e ruins 
Você vai ter que encarar 
 
Pode até ser desse jeito 
Mas já que ninguém é perfeito 
Eu penso que tem uma pessoa  
Que toma a decisão 
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Se tu continua vivendo 
Ou se vai para um caixão 
Esse cara é Jesus 
Aquele que vive com uma cruz! 
 

Como é que ele faz isto? 

Uma tarefa tão difícil? 
Como é que ele faz isto? 

Uma tarefa tão difícil? 
 
 
Ele tem um caderninho 
Que vai escrevendo uns pontinhos 
Se tu mata(s), se tu rouba(s), 
Ele anota bonitinho 
Até que chega o dia, 
Do ajuste final  
É a hora da tua morte 
Quem mandou vacilar 
Fazer o que é mau? 
 
Nesta hora tu vai direto 
Para uma certa encruzilhada 
Um lugar onde vida e morte 
(Es)tão de olho nas paradas 
O diabo (es)tá só te esperando 
Para te levar para sua morada 
Mas aí aparece a mãe Maria 
Para dar uma atrapalhada 
E no cão dá uma virada 
  
Pode até ser por aí 
Como é que’u vou saber? 
Pois como você pode ver, 
Até hoje eu não morri! 
Mas tem uma coisa que eu penso 
Vê se tu pode me entender: 
A gente nasce para viver 
E vive para morrer 
 
Isso aí é uma verdade 
Que não dá pra esconder... 
Isso aí é uma verdade 
Que não dá pra esconder... 
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A morte pra mim é uma ponte 
Com buraco no meio 
Um lugar nem um pouco seguro 
Que se tu anda no escuro 
Assim, todo cheio 
Tipo nem aí 
É arriscado cair 
 
Cansei da morte, mano 
Esse assunto não tem fim? 
Que há vida, que há morte 
Bem sei que é assim... 
Mas isto (es)tá me levando 
A uma outra invocação, 
Uma pergunta importante 
Pra qualquer cidadão: 
Por que vivemos, irmão? 
 
Num certo dia de sol 
Deus disse pra mãe assim 
“Tu vai ter agora um menino” 
Ela disse que sim 
E deu a luz a mim 
 
E aí eu fui vivendo 
As estradas percorrendo 
Às vezes nem sabendo 
Para que viver e morrer  
Mas todo dia tentando 
Este mistério entender 
 
Se vive porque tem vida 
Porque bate o coração 
Até que chega a hora da morte 
Você querendo ou não 
Morrer faz parte da vida 
Cada qual tem sua vez 
Todo dia, toda hora, 
Morrem um, dois três. 
 
Bala, tiro ou facada, 
Numa briga ou na balada, 
Pode ser uma “barroada” 
Ou numas dessas vaciladas. 
Eu conheço até um cidadão  
Que bem no meio da diversão, 
Deu uma dor no coração 
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Quem sabe mesmo é Jesus 
Ele é que decide isto 
Que no dia do seu compromisso 
Ou noutro dia de sol 
Ele te puxa pelo anzol 
 
Tinha um grupo de amigos 
Que se puseram a brigar 
Aí se separaram 
Cada um foi pr’um lugar 
Caíram nas armadilhas 
Portas a se fechar(em) 
Morreu de um por um 
Ninguém conseguiu escapar 
 
 
Noutro dia aconteceu 
Dois amigos que foram apostar 
Ver quem conseguia 
Das armadilhas se livrar 
E mais tarde, na hora marcada 
No meio do caminho se encontrar(em) 
Um morreu, deu mancada 
O outro conseguiu se safar 
 
 
Vida e morte não é fácil 
Destas coisas conversar 
É por isto que esta rima 
Parece não acabar 
Penso que mesmo assim 
Deus deu a vida para mim 
Por isto que a vida é bonita  
Tendo coisa boa e ruim 
 
Convém no entanto lembrar 
Que nascemos para amar 
Os meninos a brincar 
E os outros respeitar 
Todo dia trabalhar 
E da nossa mãe e irmã cuidar 
E sempre que for possível 
Não errar, nem vacilar 
 
Vida-labirinto, 
Vida-jogo, 
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Vida-brincadeira ou vida-confusão 
Vida-morte, morte-vida, vida-paga  
Vida-dando-ouvidos-ao-cão 
São vários os confetos de vida, 
Caminho certo ou noutra direção. 
 
Assim também é a morte 
Não se explica de repente 
Com uma única expressão 
Morte-ponte, casa escura 
Sem uma réstia de luz 
Existe também outra morte 
morte-vontade-de Jesus 
E aí estão os confetos, 
Que, para mim, foi uma cruz. 
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CAPITULO 9 

 

A VIDA E A MORTE NO PLANETA AZUL 

 

Homem, homem sem morte, 
A noite respirou tua sorte, 

Homem de bom destino,  
há luzes postas no caminho. 

 
Silvio Rodriguez 

 

Esta oficina não estava prevista para acontecer. Diria, ela não foi criada, mas criou-se 

a si mesma, pois surgiu das inquietações do grupo-pesquisador, quando apresentamos, já na 

contra-análise, a análise plástica da oficina 4. Nesta ocasião fizemos o grupo imaginar a visita de 

alienígenas ao planeta Terra, com o intuito de conhecer o que nossos habitantes têm feito da vida 

e da morte, o que acabou potencializando um olhar sobre estas dimensões de nossa existência no 

cenário social em que vivemos. 

Sensíveis ao movimento do grupo-pesquisador, preparamos90 para o encontro 

subsequente este dispositivo, a fim de favorecer aos co-pesquisadores a possibilidade de 

expressão do modo como vêem a vida e a morte em seu entorno.  

Nesta perspectiva, introduzimos, dentro do contexto de análise plástica da oficina 4, o 

olhar dos alienígenas sobre o planeta: (1)o que será que os extra-terrestres vão ver? (2) o que 

descobrirão da vida e da morte no nosso planeta? 

Desta forma planejamos, à guisa de relaxamento, um momento em o grupo-

pesquisador, em círculo e de mãos dadas, fizesse movimentos de aproximação e afastamento dos 

membros do grupo, ao som de uma música instrumental. Enquanto cada participante se 

movimentava, pedimos que, logo que se sentissem parte “da roda”, fechassem os olhos e se 

deixassem levar pelo movimento de todos.  

                                                 
90 Este momento foi realizado em parceria com nossa co-facilitadora. 
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A intensidade dos movimentos foi diminuindo lentamente até ficar bem devagar, 

quase imperceptível, ocasião em que dissemos: “este é o nosso mundo, um mundo que é de todos 

e de ninguém, vamos procurar sentir seus movimentos, seus sons, cheiros, enquanto pensamos no 

Planeta Azul, o lugar que os extra-terrestres vão ver...” 

Com o intuito de favorecer a produção de dados, preparamos na sala ao lado um 

amplo painel com seis folhas de papel madeira e colocamos à disposição do grupo pincéis, tinta-

guache e água para se expressarem espontaneamente através de imagens.  Para tanto, o grupo foi 

dividido em duplas, as quais entrariam na sala e produziriam em 5 ou 10min cenas do planeta, 

conforme imaginavam. Quando uma dupla concluía, a seguinte entrava e dava continuidade à 

produção da dupla anterior e assim sucessivamente.  

 

9.1. Sobre o encontro 

Como sugere Morin (1970: 19), ao olharmos para o Homem diante da morte, 

poderemos conhecer simultaneamente a morte pelo homem e o homem pela morte. Assim, este 

foi um dispositivo duplamente revelador: ele remeteu-se, como dito, ao olhar do grupo sobre a 

vida e a morte no planeta, mas também deixou entrever algo do próprio olho que vê. 

Considero que a peculiaridade deste encontro esteve no fato dele ter permitido o 

exercício de um olhar sobre o mundo que nos rodeia e sobre o modo como ele impacta o grupo-

pesquisador. Além disso, ele favoreceu reflexões importantes acerca do lugar que nossos co-

pesquisadores se atribuem na composição deste mundo. 

Percebi que, desde o relaxamento, aconteceu um alto nível de participação e interesse 

pela atividade, muitas vezes tornando difícil, por exemplo, convencê-los da necessidade de 

concluírem suas produções para darem lugar às duplas seguintes. Um dos co-pesquisadores, por 

exemplo, negou-se sair da sala, dirigindo-se ao quadro branco a fim de desenhar e contar sua 

história91, embora sem interferir na produção do restante do grupo. 

Um procedimento importante foi que, enquanto pintavam, cada co-pesquisador era 

entrevistado, ocasião em que descreviam o que estavam produzindo, os porquês das imagens 

produzidas e as relações destas com vida e a morte neste planeta.  

                                                 
91 O conteúdo desta produção encontra-se nos relatos. 
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Mas este não foi o único momento de produção de relatos orais. Após a conclusão do 

painel, os co-pesquisadores foram novamente entrevistados e estabelecerem novas associações 

entre as imagens que viam, a vida e a morte no Planeta Azul92. 

Como somente no encontro posterior o grupo teve acesso ao painel pronto, ali se teve 

outra situação de produção de confetos. Este procedimento favoreceu um momento de análise da 

produção coletiva e se revelou como muito potente, pois possibilitou o exercício da imaginação, 

além de dar margem a conteúdos inusitados.  

 
 

9.2. Análise Classificatória 

Tomando como referência os relatos do grupo-pesquisador, procurei identificar as 

principais categorias que emergiam de seus discursos, tendo por intuito reconhecer seus pontos 

de convergência, mas também suas zonas de tensão, divergências, ambivalências etc. As 

categorias que emergiram foram os seguintes: o que os extraterrestres vão ver, a natureza no 

Planeta Azul, vida e morte no Planeta Azul, bem e mal no planeta. 

 
O que os extraterrestres vão ver 
1. Aqui é o carro onde eles estão chegando... dos extraterrestres. O vermelho é o cara 
que pediu ao presidente para ver o mundo. Eles vão ver um... Aqui é a maleta que o cara 
pegou, o ladrão roubou o presidente. Aqui nessa maleta tem muito dinheiro. Ele tomou 
e levou.  
� Eles vão ver um mundo cruel.  
2. ( Desenha coração; “Piu e ...”) Eles vão ver o pessoal namorando... é emocionante. É 
coisa de vida. (A morte é esse fogo, pegando na igreja, tudo seco sem paz...) 
3. Estou fazendo umas doidices. Tem vários tipos no mundo. (...) Eles vão ver o pessoal 
destruindo o mundo. 
� Tem o demônio chegando. 
4. (No mundo tem crianças boas e más.) Eles (os extraterrestres) vão ver mais crianças 
boas, porque tem mais. (As crianças do mal vão tentar levar as boas para o mal) 
5. Eles vão ver uma casa. O presidente... E tem o fogo. Vai pegar fogo em todo o 
horizonte.(O fogo é a morte) 

6. (Os extraterrestres estavam achando  ruim por que lá tem bem e mal não ao mesmo 
tempo e no nosso planeta tem bem e mal ao mesmo tempo.) 

(...)Os extraterrestres disseram assim: “Aqui é o lugar mais ruim do mundo. A nossa 
terra é melhor que esse planeta. Só tem mal e morte. E aqui acontece tudo ao mesmo 

                                                 
92 Os relatos da Oficina 6 encontram-se, na íntegra, no Anexo 5. 
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tempo e lá não. 
 
 
CRUZAMENTOS 

� 2, 5 e 6  convergem pois se referem à existência da morte no mundo, embora 
divirjam  quanto à presença de outros elementos que a acompanham. Em 2, há 
vida e morte no mundo; em 6 existe bem, mal e morte, enquanto , para 5, há 
somente morte, a qual é  representada pelo fogo. 

� 2 e 5 convergem pois associam o fogo à morte, embora 6 acrescente: “tudo 
seco, sem paz”. 

� Há referências divergentes quanto às pessoas que habitam o mundo: em 1, um 
ladrão que rouba o presidente; 2, pessoas namorando; 3 homens que destroem o 
mundo; 4, crianças boas e más. 

� 4 e 6 se remetem ao que há de bem e mal no mundo, embora com tônicas 
divergentes: no primeiro, bem e mal estão buscando levar crianças para si; 
enquanto, no segundo, há apenas referência à existência concomitante de ambos 
( o que torna nosso planeta um lugar ruim). 

� 1 diverge de todos ao destacar a crueldade do mundo, mostrando inclusive uma 
ação ilícita: roubo. 

� 2 diverge de todos pois é o único que se refere à vida como parte do 
mundo.(presente na emoção do namoro). 

� 3 diverge de todos tanto por destacar o homem destruindo o mundo, como por 
se referir ao demônio chegando. 

� 6 diverge de todos ao estabelecer uma comparação entre nosso planeta e o 
habitat dos extraterrestres: aqui, onde bem e mal acontecem ao mesmo tempo e 
onde só tem mal e morte; lá, um lugar melhor e onde bem e mal estão 
separados. 

� Há em 6 um paradoxo: neste mundo bem e mal estão juntos, mas aqui só tem 
mal e morte. 

 
 
 
 
A natureza no planeta azul 
1. É um mundo, o céu branco, os urubus, a natureza, os animaizinhos. A natureza é para 
nós respirarmos e o céu ajuda-nos a viver... de um canto para o outro. 
2. . Eles vão ver um... É um coelho, é da natureza.  
3. É uma floresta pegando fogo. É a morte. Queimaram a floresta e ta pegando fogo no 
telhado da casa. O preto é as sombras, o verde são os matos subindo a parede. O mato 
velho quase seco, aqui é fogo... A igreja pegando fogo... 
4. (Tem vários tipos de doidices no mundo.) É um rio, o pessoal joga o lixo no rio, 
destruindo a natureza. Tinha muito peixe, mas o pessoal começou a jogar lixo, areia. O 
pessoal tocando fogo na natureza aí... virou um inferno. (Eles vão ver o pessoal 
destruindo o mundo.) 
5. É uma paisagem. Uma praia uns coqueiros...uns pássaros e o sol iluminando a água. 
6. Essa bola verde é um olhozão bem grandão – que caçoa da natureza. Não! É sangue 
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verde. 
� É o olho do cão. 
Ele ( monstro) veio desta casinha e botou o bafo em tudim e transformou o sol, esse 
bafo de morte. Tem também o céu branco com bolas vermelhas que é sangue de urubu. 
Ele soltou o bafo e ficou o céu em cima e uma casa caindo, as nuvens, o carro e os 
urubus voando e saindo sangue. Os urubus ficaram voando e dizendo assim: “Não, não 
façam isso, eu sou um animal bom que tira as carniças do mundo e vocês ainda fazem 
coisa comigo!” Aí o bafo falou:     “Não, mas isto é muito bom. Se eu fosse você, 
preferia não ajudar o mundo. As coisas boas e más...”. Aí o urubu soltou os venenos 
deles, que são estas coisas pretas. Aí o furacão chegou e arrastou tudo longe, até as 
casas. As casas caindo...( É o furacão da morte.) (...)E teve mais: o furacão engoliu a 
Terra e deixou o mundo de cabeça para baixo. 

7. Tem também o sol, a casa, uns coqueiros, os urubus. E o fogo e aqui tem um furacão. 
É um (furacão de morte), tem um fogo que é do mal. E tem um menino, ele vai morrer, 
o fogo vai pegar ele. (Foi o cão que quis pegar ele, ele botou o furacão e o fogo 
também.) 

8. (Ali, é a morte querendo as coisas ruins, tudo de mal,) queimando a natureza, 
rebolando lixo no rio. O rio começou a sangrar e a sair uma água preta, suja e começou 
a matar os peixes, depois que nasceu o sol ele começou a girar, nasceu um sol verde e 
nasceu um outro sol. Três sois, tudo diferente. Foi o tempo, ele partiu o sol em três 
pedaços. Quem fez isso foi a maldade. 

 
 
CRUZAMENTOS 

� Os relatos 1,2 e 5  convergem ao se limitarem a descrever elementos da natureza 
(o céu, o sol, animaizinhos...), embora 1 demonstre a preocupação de destacar a 
utilidade da natureza para a vida do homem: para nós respirarmos e o céu para 
nós vivermos. 

� 3,4,6 e 8 convergem ao apresentarem cenários de destruição da natureza, embora 
haja divergências quanto ao(s) autor(es) desta destruição. 

� 3, 4 e 8 convergem ao trazerem o fogo como principal elemento destrutivo da 
natureza. 

� 6 diverge de 3, 4 e 8, pois se refere à natureza sendo agredida pela própria 
natureza (urubus e furacão da morte) 

� No relato 6 há um paradoxo no que tange aos urubus: eles ajudam o mundo 
(tirando carniças), mas também soltam seus venenos. 

� 4 e 8 convergem ao colocar que jogar lixo no rio provoca a morte dos peixes, 
mas divergem quanto a quem faz isto no mundo: o primeiro, o homem; enquanto 
o segundo, a morte. 

� 6 e 8 convergem ao propor a imagem da natureza sangrando. 
� 6 e 7 convergem em dois pontos: ao se remeter ao cão como figura ameaçadora 

e destrutiva; e ao trazer a imagem da morte como furacão. 
� Os relatos 3 e 6  se referem a casas sendo destruídas. O primeiro, pelo fogo e o 

segundo, por um monstro e  pelo furacão da morte. 
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� 5, 6, 7 e 8 convergem, pois retratam cenários compostos pela presença do sol, 
embora somente 6 e 8 se remetam a situações em que, por uma ação externa        
( monstro, o tempo, maldade), o sol se transforma. 

� No relato 8, quando se refere às transformações do sol, há dois pensamentos 
mistos: sol começa a girar e faz nascer outros dois sois, mas também o tempo (e 
a maldade ) faz partir o sol em três pedaços. 

 
 
 
Vida e morte no planeta azul 
1. Ele (o ladrão) vai escolher: ou a vida ou a morte. (A vida) é o vermelho, a igreja, com 
a cruz em cima. (A morte) é o preto, a casa. Aqui é todo o pessoal botando ele para a 
vida. Só que ele vai ter que escolher: ou vida ou morte. 
2. (o pessoal namorando é coisa de vida.) A morte é esse fogo, pegando na igreja, tudo 
seco sem paz... 
3. O fogo é a morte 
4.É uma nave, preta. É a representação da morte. E tem essa outra, verde e cinza e a 
representação da vida. 
5. Tem mais é morte. Ela está nesta bola de fogo  e neste monstro (mancha verde com 
vermelho) e no jacaré. Eles representam o mal e a desgraça. 
 Aqui é a casa da morte.  
(E escreveram aqui; “Bafão”). É que  ele estava aqui (o monstro Bafão), ele soltou um 
bafo para poder aliviar o mal. (esse bafo de morte.) (...) (o furacão chegou e arrastou 
tudo longe, até as casas.) É o furacão da morte.  
6. . A igreja vermelha é a vida e a casa preta é a morte. Na casa da cruz tem os anjos, 
Jesus... E na outra tem o cão “vei” e maldade que tem. Um tem vida e outro tem 
maldade. (E aqui tem um furacão) É um furacão de morte. 
7.(referindo-se a uma mancha vermelha, cinza e preta) Ali, é a morte querendo as coisas 
ruins, tudo de mal... 

8. Eu estou vendo é tudo de morte aqui. A Igreja é da vida, é a casa de Deus. A casa 
preta (com um “M” em cima) é a casa do cão. Tem maldade, as pessoas más que 
morrem vão para a casa dele e as que fazem coisas boas vão até a casa de Deus. Elas 
fazem os mandamentos de Deus: amar o irmão, amar o próximo, ajudar o pai e a mãe. 

9.. Na praia é a vida, a montanha. È a vida porque não é a morte. Tem uma igreja...que é 
a casa de Deus. Aquela bola vermelha com preto é da morte, é um furacão que leva 
tudo. Quem faz o mal ele (o furacão) leva, as pessoas que fazem o bem ele não leva. 
 
 
CRUZAMENTOS 

� 1,4 e 6 convergem ao associarem a cor preta à morte, divergindo tanto de 7 
(mancha vermelha, cinza e preta), como de 9 (bola vermelha com preto). ????? 

� Os relatos 2, 3 e 5 convergem ao se referirem à morte como fogo. 
� 4 diverge de todos ao propor que tanto vida, como morte são naves, que se 

diferenciam apenas na cor: aquela, verde e cinza; esta, preta. 
� 1,6,8 e 9 convergem ao propor que a vida é a igreja, embora 9 proponha que a 
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vida também está na praia e na montanha. 
� Os relatos 5, 6, 7, 8 e 9 revelam pensamentos maniqueístas, em que a vida é 

associada ao bem, enquanto a morte, ao mal. 
� 5, 6 e 9 convergem ao se remeterem a morte como furacão, sendo que 5 e 9 

caracterizam-no como força que arrasta e leva tudo. 
� 5 e 6 convergem também ao se remeterem à existência de uma casa da morte. 
� 8 e 9 convergem, pois propõem que são opostos os destinos de quem é do bem e 

dos que são do mal. 
� Com exceção de 5 e 7 (que se remetem somente à morte e ao mal), todos os 

relatos se referem à presença simultânea da vida e da morte no painel. 
 
 
 
Bem e mal no planeta  
1. Ele aqui está morrendo no fogo. (Escrevi) “Anjo vai te ajudar”. Veio um homem do 
mal aí pegou... Ele tava bem aqui comprando comida, aí ele pegou... por que ele era do 
bem, ai pegou, botaram ele num quartinho aí depois pegou e botaram ele no fogo. Ele 
era mal e eles queriam que ele fosse do mal, só que ele não era não. Eles ficaram com 
raiva e botaram ele no fogo..Porque ele era do bem, o anjo vai ajudar ele. Vai tentar... 
Vai voando e vai ajudar ele. Só que ele não sabe. Ele está gritando socorro, ele diz 
“Senhor”. Jesus mandou o anjo ajudar ele. Aqui embaixo é a terra.. E aqui é a casa 
deles, do mal. Jesus ficou com raiva e mandou uma chuva bem forte para destruir a casa 
deles. Desmantela a casa deles. (...) Aí o anjo ajudou ele: tirou ele, pegou e levou para a 
casa dele. Depois ele pegou os quatro(do mal), amarrou e se pelo menos eles se 
mexessem eles se queimavam. Era um castigo. (Eles eram maus porque...) Quando eles 
eram crianças satanás pegou e deu a maldade para eles.Desde criança eles eram maus, 
botou maldade dentro deles. No mundo tem crianças boas e más. Criança boa é que 
ajuda a gente, brinca, faz qualquer coisa de bom. (...) As crianças do mal vão tentar 
levar as boas para o mal. (...) O anjo pegou e botou os maus na cadeia e também botou 
um bocado de passarinho na casa dele para proteger o José, o menino que é bom. Mora 
só ele e o cachorrinho dele. 
2. E tem uma cabana que... é uma igreja que os outros botaram fogo na casa de Deus e 
de Jesus. Foram os ladrões, da casa malvada (casa com vermelho e a bola verde).(...) 
Tem no mundo coisa de bem: o coelhinho, a chuva está chovendo ali e o coelho, ele 
estava assim e escolheu (entre) a casa do bem e a casa do mal. “M” de mal e “B” de 
bem. Ele vai escolher qual a casa que ele vai, ou bem ou mal.No mal é a casa preta, no 
bem é a casa vermelha. A casa do mal só tem coisa que não presta, escuridão. A do 
bem, lá tem um bocado de pessoas chamando ele para o bem. E aqui é o Satanás 
chamando ele para o mal “Venha, venham”. E tem gente também chamando para o 
outro lado. O coelho falou que ia para cá, o bem. Mas o satanás deu um símbolo para 
ele, mas Jesus tirou. Ele está com ele na mão, é um símbolo do bem e do mal ao mesmo 
tempo, é um diamante. É um “M” e um “B”.Tem vez que ele ajuda e tem vez que ele 
não ajuda.  
� Não! Era para ele vir para cá e depois vir para cá(o bem). Mas aí o Satanás ficou com 
inveja e mandou uma pessoa para vir puxar ele e Jesus veio e puxou ele para o seu lado. 
Aí ele escolheu esse, o bom. 
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3. Os extraterrestres só estavam achando bom ...este mundo. 
� Não eles estavam achando ruim porque lá tem bem e mal não ao mesmo tempo e no 
nosso planeta tem bem e mal ao mesmo tempo. 
4. E essa mancha, vermelha com preto, ela é do mal. O vermelho é do bem, mas quando 
acontece alguma coisa é por causa do mal. Ficou misturado o bem com o mal. Foi por 
causa do fogo. Está misturado porque está vencendo a batalha do bem com o mal. 
Parece que quem está vencendo é o do bem. Tem também aqui um carrão, que é meu 
carro... 
� É o carro do bem. Na batalha o carro veio, colocou gente e levou para o hospital. 
Tipo uma ambulância. 
 
 
CRUZAMENTOS  

� 1 e 2 convergem ao colocarem que tanto bem como o mal buscam atrair pessoas 
para seu lado, mas divergem no que tange ao modo como elas atuam diante de 
tais forças: no primeiro o menino é vítima da ação do mal e forças do bem 
(Jesus, anjo) o salvam; no segundo é o coelho que precisa escolher entre bem e 
mal. 

� 2 diverge de todos ao propor que ações vingativas e violentas também podem vir 
do bem. 

� 1 e 2 apresentam pensamentos maniqueístas, divergindo de 3 e 4, que 
apresentam bem e mal misturados. 

� 3 e 4 convergem também ao considerar a mistura bem-mal como algo perigoso 
ou problemático. 

� 2 e 4 convergem a propor a idéia de que é do bem quem ajuda os outros. 
� No relato 2 há um pensamento misto: é do bem aquele que ajuda os outros, mas 

o demônio, em certas ocasiões, também pode ajudar (o diamante). 
� No relato 4 há um paradoxo: a mancha vermelha e preta é do mal, devido à ação 

do preto, o mal; mas ao mesmo tempo, na batalha bem x mal, quem está 
vencendo é o bem. 

 
 
 

9.3. Estudo Transversal 

Tomando como referência as idéias mais relevantes do grupo-pesquisador e 

articulando-as às imagens do painel coletivo, elaboramos, à guiza de estudo transversal, um texto 

promocional ilustrado. Para tanto, inspiramo-nos em materiais de divulgação de empresas 

turísticas e criamos um folder, convidando o leitor a conhecer o Planeta Azul, um lugar onde vida 

e morte apresentam diversas faces. 

Esta produção foi apresentada ao grupo-pesquisador por ocasião da contra-análise, 

dispositivo que deu origem a novos comentários, complementações, críticas, discordâncias.  
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Nas suas férias... Conheça o Planeta Azul. 

Uma viagem inesquecível!  
 

 
 

 
 

 

Aqui neste planeta... vida e morte se misturam o tempo todo. 

 E você poderá encontrá-las em todos os cantos e recantos da Terra ... 
 

 
 

Olhando de cima, você verá muita morte... Mas olhando de mais perto... Você 
encontrará muitas – e belas – manifestações da vida. 

 



185 
 

 
 

É que aqui, a morte chama mais atenção que a vida. Quando ela aparece, todo mundo 
dá notícia. 

 
 

No Planeta Azul, a morte faz espetáculo, é sempre grande, forte e poderosa.  
E mais: a morte, nas terras humanas, adora fazer show, mostrando suas mil e uma 
faces. 
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Vejam vocês mesmos um espetáculo da morte-fogo. Sua especialidade é queimar. Ela 
pode queimar a igreja e até tocar fogo em todo o horizonte da Terra...  

 
Mas não é só isto: ela pode colocar em perigo crianças inocentes e indefesas. 

Mas, olhem! No Planeta Azul, não é somente a morte-fogo que destrói a natureza... 
Seus próprios habitantes costumam queimar as árvores e florestas de sua terra, 
jogar lixo em suas lindas águas, areia... 

 
 

Esta é mais uma face da morte, morte-homem-destruindo-natureza. E vejam o que 
este tipo de morte pode provocar: o rio sangra uma água preta e os peixes morrem... 

O sol pode girar, tornar-se verde.... O tempo pode partir o sol em três pedaços, 
fazendo dele, não um, mas três sois. 
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Um mundo com três sois... Você já viu isto em algum outro 
planeta do universo? Venha ver aqui.  
 

 

E não é só isto. Você poderá conhecer a morte-monstro, outra causadora de 
incríveis transformações na Terra.  

 

 

 

Ela solta um bafo de morte que também transforma o sol e faz muito mais...  

Os urubus sangram e respingam no céu branco, casas, nuvens, carro, tudo pode 
cair. 
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Você também poderá ter uma experiência incrível e ficar cara-a-cara com a morte-

furacão-arrasta-tudo, uma face muito comum da morte no Planeta Azul. 
 

 
 

Sua força é capaz de engolir o mundo ou mesmo fazer com que ele fique de cabeça 
para baixo. Esta é uma face da morte realmente muito poderosa! Sua força leva os 
maus e deixa os bons. 

No Planeta Azul, a morte e o mal andam muito de mão dadas. A morte-furacão-
arrasta-tudo muitas vezes obedece ao cão, mas há momentos que ela mesma faz o 
mal, sem precisar ouvir ordens de ninguém. Este é o momento que ela se transforma 
em morte-mal. 

Observe esta casa! Não se sabe se este M é de morte ou de mal. É a casa da 
morte-mal.  
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Neste Planeta, a morte-mal representa grande parte das desgraças do mundo.  

 

Os urubus, que são bichos que ajudam a limpar as carniças da terra, ela faz com que 
eles joguem veneno neste mundo. 

 
 

A maldade quer levar as crianças do bem para o lado do mal. Ela coloca a maldade 
dentro deles.  

 
 
O bem incomoda o mal, assim como a vida incomoda a morte. 
Aliás, neste planeta, vida, morte, bem e mal são forças que ora estão juntas, ora 
separadas.  
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No Planeta Azul, bem e mal podem acontecer ao mesmo tempo, tão misturados que 
não se sabe quem é um e quem é o outro. 

 

Você pode estar agora pensando...Onde está o bem no Planeta 
Terra? 

 
Ele está nas pessoas que gostam de ajudar e de amar, está nos anjos e em Deus que 
protege as pessoas de bem, retirando-as de situações de perigo. 

O bem chama os de bem e castiga os do mal ... Ele pode destruir a casa do mal, pôr 
as pessoas ruins no fogo, ou mesmo na cadeia.   

 
No Planeta Azul, tudo depende do lado que a pessoa vai escolher: o bem ou o mal, a 
vida ou a morte. 
O bem chama para o bem, enquanto o mal puxa para o mal... 
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Também são muitas as faces da vida no Planeta Azul! 

Vida-praia, vida-montanha... 

Vida-igreja-de-Deus, lugar onde estão os anjos, Jesus e todos os que são bons. 

Vida-namoro, uma vida cheia de emoção. 

      
 

Não deixe de conhecer este novo mundo, um lugar sempre em transformação! 

Conheça as muitas faces da morte e os diversos recantos da vida. 

Olhe e veja um planeta cheio de reviravoltas imprevisíveis.  

Observe a morte transformando o mundo, não a vida. Conheça e aprenda com este 
planeta em conflito, onde batalhas diversas são travadas, vida x morte, bem x mal. 

Veja estas forças, aparentemente tão diferentes e distantes, às vezes estarem 
juntas, outras, separadas, em um jogo confuso de revelação e ocultação.  

Conheça os mistérios da vida e da morte no Planeta Azul!  

 

Marque hoje mesmo sua viagem! 
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CAPÍTULO 10 

 
 
 

TECENDO FIOS, (DES)CONSTRUINDO TEIAS 
 
 

Penso com os olhos e com os ouvidos 
E com as mãos e os pés 
E com o nariz e a boca 

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 
E comer um fruto é saber-lhe o sentido. 

Por isso quando num dia de calor 
Me sinto triste de gozá-lo tanto, 

E me deito ao comprido na erva,  
E fecho os olhos quentes, 

Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 
Sei a verdade e sou feliz. 

 
Fernando Pessoa 

 

Os versos de Fernando Pessoa apontam para a tarefa que intentamos, como grupo 

pesquisador, desenvolver: pensar com os olhos, ouvidos, pés, mãos, nariz, boca, pele, estômago, 

coração. Nossa busca não era apreender verdades ou desvelar essências, mas tecer fios de uma 

teia, num exercício complexo de construir e desconstruir sentidos sobre a vida e a morte. 

O fato é que, ao optar pela Sociopoética como proposta teórico-metodológica e 

filosófica de pesquisa, decidi romper com as concepções de verdade e conhecimento que se 

fundamentam naquilo que  provisoriamente denominamos “filosofia das essências”93. Como 

destaca Silveira (2005:152), na sociopoética, a própria noção de verdade passa por uma 

desmontagem e é submetida a uma multiplicação de sentido. Não há mais espaço para os 

universais e o real passa a ser percebido como uma constante construção, produção de 

verdades, sempre no plural.  

Aliás, este é um dos pontos principais em que a sociopoética e o pensamento de 

autores como Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari e Rolnik se encontram: na noção de que as 

                                                 
93 Filosofia das essências – refiro-me aqui ao platonismo. Para Platão, o mundo é dividido em dois: um mundo das 
idéias, o lugar das verdades universais, transcendentes, das essências, daquilo que é perfeito, o qual é apreensível 
somente através do pensamento e da razão; e um mundo sensível, das aparências, apreensível pela experiência 
sensível, o qual guarda uma relação de inferioridade com o mundo das essências.  
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verdades sobre as coisas e os sentidos atribuídos a elas são produções que emanam da superfície 

do socius, sendo, portanto, sempre provisórias.  

Longe de uma lógica das essências, ou das idéias pré-concebidas, verdades e 

sentidos são sempre efeitos de superfície, de todo modo, inseparável dela, pois atravessados pelos 

acontecimentos, reverberações, devires múltiplos. Esta é a boa nova de Deleuze (2006: 75): 

É, pois, agradável, que ressoe hoje a boa nova: o sentido não é nunca princípio ou 
origem, ele é produzido. Ele não é algo a ser descoberto, restaurado ou re-empregado, 
mas algo a produzir por meio de novas maquinações. Não pertence a nenhuma altura, 
não está em nenhuma profundidade, mas é efeito de superfície, inseparável da 
superfície como de sua dimensão própria.  

Assim, não pretendi identificar uma essência escondida nem nos sujeitos com quem 

realizei este estudo, nem nos seus discursos; também não busquei desvelar uma realidade, mas, 

parafraseando Fernando Pessoa, deitar-se de corpo inteiro sobre ela, para sentir seus fluxos, 

sentidos diversos, polifônicos. 

Neste sentido, apresentarei, a seguir, uma leitura da produção do grupo pesquisador. 

Não a única, nem supostamente a melhor ou “mais verdadeira”, mas um modo de articular os 

conceitos produzidos no decorrer dos nossos encontros, meu olhar sobre uma construção. 

Para desenvolver esta análise, utilizei as idéias de Morin, Deleuze, Guattari, 

Nietzsche e Foucault como ferramentas teóricas que nos ajudaram a atribuir significado à 

produção do grupo.  

 

10.1. Costurando idéias 

A partir do dispositivo Imagens da Vida (Oficina 2), nossos co-pesquisadores 

criaram o conceito vida-caminho, o qual esteve presente em diversas ocasiões, embora 

apresentando multiplicidades e heterogeneidades diversas.  

Dentro desta noção, a heterogeneidade do pensamento do grupo aparece, por 

exemplo, nos confetos vida-caminho-que-leva-à-liberdade, vida-caminho x morte-caminho e 

caminho-da-liberdade. No confeto vida-caminho-que-leva-à-liberdade, um percurso cheio de 
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dobrada, de armadilha,(onde)se errar o caminho leva para o beco da morte (Ofic. 2)94, há um 

único caminho que contempla vida e morte, conceito que diverge de concepções que concebem a 

vida e a morte de maneira binária. Para o co-pesquisador, são os erros cometidos no caminho da 

vida que levam à morte, introduzindo outro conceito, morte-erro95.  

A concepção binária vai aparecer, no entanto, quando o grupo traz o conceito vida-

caminho em oposição à morte-caminho:  

No caminho da vida tem pedras, no caminho da morte não tem pedras 
(...) (são)96 para a gente caminhar em cima delas. No caminho da morte 
não tem pedras, é tudo assim, em cima e embaixo. 

Um terceiro sentido ainda se revela no confeto caminho-da-liberdade, quando 

nosso co-pesquisador refere-se aos caminhos da vida e da morte como juntos e separados ao 

mesmo tempo, introduzindo a idéia não de dois, mas três caminhos, já que, entre ambos, existe a 

via da liberdade: 

Este é o caminho da vida... É o caminho da morte também. Tem 
separação. O lado de cá é o da vida e o de lá é o da morte. É que o da 
vida é o mais claro e o da morte é o mais escuro. Entre os dois é o 
caminho da liberdade. (Ofic.2) 

Com a introdução do confeto caminho-da-liberdade, a heterogeneidade do 

pensamento do grupo-pesquisador revela-se também através das relações que estabelecem entre 

vida e liberdade. No conceito, vida-caminho-que-leva-à-liberdade nosso co-pesquisador 

compreende a vida como um trajeto repleto de armadilhas, cujo ápice é a conquista da liberdade. 

Já no confeto caminho-da-liberdade ela percorre toda a existência humana colocando-se sempre 

em um entrelugar, ou seja, entre o caminho da vida e o da morte.  

A Oficina 3 (Viagem Imaginária à Caverna da Vida, da Morte e do Tempo) também 

deu margem à produção do confeto vida-caminho, apresentando algumas repetições, mas 

também outras nuances do pensamento do grupo pesquisador. 

                                                 
94 As referências das produções orais do grupo pesquisador dizem respeito apenas às oficinas em que se 
apresentaram, visto que foram emitidas coletivamente. 
95 Retomaremos o conceito morte-erro posteriormente. 
96 Algumas palavras ou expressões foram acrescentadas ao discurso dos co-pesquisadores, a fim de facilitarem sua 
compreensão. 
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O confeto vida-caminho-que-leva-para-outro-mundo apresenta a vida para além 

das dicotomias vida x morte, pois traz a possibilidade de devires múltiplos, mundos diversos, com 

linguagens também diversas:  

(a estrada preta) é a estrada do caminho da vida. E aqui (nesta estrada) é 
um túnel para nós atravessarmos para outro mundo. (Lá tem) gente que 
fala inglês. 

Ainda na Oficina 3, o confeto vida-caminho-de-águas-escuras, por exemplo, re-

apresenta a idéia de que há riscos no caminho da vida (como no confeto vida-caminho-que-leva-

à-liberdade), embora destacando a concepção de que, nele, há escolhas a fazer: 

Ele é preto com azul, o chão, que é a água e tudo escuro. Porque nós 
que escolhemos o caminho da vida. Porque daqui para lá tem muita 
ruindade. Muitas... 

Convém destacar que este confeto traz duas idéias que rompem com o pensamento 

hegemônico a respeito da vida: (1) nem sempre, no caminho da vida, nos sentimos “pisando em 

chão firme” e (2) nem sempre são claras as possibilidades e consequências de nossas escolhas, o 

que nos dá a sensação de andar sobre águas escuras97. Por ocasião da entrevista de explicitação, 

um dos co-pesquisadores revelou o quanto, nem sempre, na vida, são claros e firmes os caminhos 

a percorrer. 

- Alguma vez, na sua vida, você se sentiu tendo de escolher entre o bem 
e o mal? 

- Um dia desses, eu (es)tava andando com meus amigos (e) meu outro 
amigo que pegava e usava droga. (Ele) disse: “bora, bora, é melhor 
todo mundo escolher, repartindo as drogas. (...) Eu peguei e escolhi.  
Ele dizia: “se tu for para esse outro , ele vai te matar, te bater, te meter 
a porrada, dar tiro em tu, facada”. Ele (es)tava me enganando, (mas) 
eu fui. Eu escolhi o mundo das drogas, (mas), quando ele piscou o 
olho assim para o outro amigo, eu percebi e voltei por outro caminho 

Por meio destes relatos e confetos, nosso grupo pesquisador reflete sobre as 

instabilidades presentes na vida (e/ou na morte). Trata-se de tema que certamente percorre a 

existência do sujeito humano, mas que ganha uma tônica especial para meninos com experiência 

de moradia de rua. De fato, a rua é um espaço com leis próprias, que demandam estratégias 

                                                 
97 Esta é uma concepção que se opõe ao confeto vida-caminho-com-pedras produzido na Oficina 2. 
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específicas. Diria, a rua é um território plural, visto que são plurais os espaços de circulação, as 

estratégias de sobrevivência, os jogos interativos; são múltiplas as possibilidades, tanto quanto o 

modo de conquistá-las... 

Um exemplo disto é como, na rua, os meninos manipulam os recursos materiais e 

simbólicos que se encontram disponíveis, mimetizando e teatralizando de acordo com as 

situações diversas em que se encontram e de como estão sendo identificados - e nomeados - pelo 

outro, compondo uma estratégia dentro do jogo interativo da rua. 

Há uma tentativa de manipular recursos simbólicos e “identificatórios” para dialogar, 
comunicar e se posicionar, o que implica a adoção de várias posições de forma não 
excludente: comportar-se como “trombadinha”, como “avião” (passador de drogas), 
como “sobrevivente”, como adulto e como criança. (GREGORI, 2000: 31) 

É neste sentido que a sociabilidade produzida na rua exige devires múltiplos, tão 

plurais – e por vezes contraditórios - quanto as próprias relações que nelas se estabelecem, 

produzindo uma dinâmica interativa com características próprias. Neste sentido, a dinâmica da 

rua não só ordena seu cotidiano, a qualidade de suas relações, como produz devires. 

Esta dinâmica emergiu em diversos momentos desta pesquisa: nas produções 

plásticas, na elaboração de conceitos, ou mesmo nas interações entre nós, pesquisadoras, e os 

meninos. Por ocasião da Oficina 1 (Caminhos da Vida), um dos co-pesquisadores construiu em 

argila o que denominou de uma máscara, articulando sua produção com o jogo da vida:  

 

 

Aqui é uma máscara. É que a vida é um teatro, a vida é 

um jogo. 

 

Também a partir do dispositivo O Corpo, a Vida e a Morte, aplicado na Oficina 4, 

por exemplo, nosso grupo-pesquisador expôs, principalmente ao confeccionar os bonecos, parte 

do que Gregori (2000) denominou de mimetismo e teatralização deste jogo interativo. 
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Este boneco, por exemplo, tem dois rostos, um manso, sorridente e outro ameaçador 

(Bad Boy). Na contra-análise, ao destacarmos o detalhe, nossos co-pesquisadores 

complementaram: 

 

 

 

-É um do bem e outro do mal. 

-É a vida e a morte dentro dele. 

-É que ele está feliz, mas qualquer hora ele fica zangado. 

 

 

 

Aqui temos um boneco com duas bocas, uma que compõe o rosto e outra atrás, 

possivelmente sinalizando um jogo revela-esconde, por vezes estratégico na relação com o 

adulto. Por ocasião da contra-análise, nossos co-pesquisadores explicaram: 

 

 

 

- É porque quando tem gente que fala com ele, ele fala com a 
boca da frente, mas depois ele fala maldades com a boca de 
trás. 

- Na boca da frente ele fala da vida, na boca de trás ele fala da 
morte e da maldade do mundo que vem com a morte.  

- Na boca da frente ele fala coisas boas, na boca de trás ele 
fala coisas ruins. 

 

Ainda na oficina 4, um dos co-pesquisadores, ao falar das atitudes de seu boneco, 

revelou alguns de seus hábitos e das conseqüências de tais atitudes:  
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Ele tem o modo de dar língua para os outros e isto acaba 
matando ele. Porque o pessoal não gosta dele dando língua e 
acaba matando ele. Porque o pessoal não gosta dele dando 
língua acaba mandando ele para a prisão. Só tem dois 
caminhos: cadeia ou morte. 

 

O gesto de dar língua para os outros, convencionalmente considerado como de 

desrespeito à pessoa, é apresentado como inconveniente, não por uma suposta necessidade de se 

considerar o outro, mas pelas consequências repressoras que referida atitude pode gerar: cadeia 

ou morte. Assim, dar língua aparece como uma ação estrategicamente infeliz dentro dos jogos de 

poder, retratando as tensões relacionais do seu cotidiano. 

O conceito vida-jogo, produzido na Oficina 5, também fala desta dinâmica tensa 

nos percursos que se localizam entre a vida e a morte: 

(É) o jogo da vida. Aí tem o caminho da vida e da morte. E dois caras 
têm que se encontrar no meio do caminho. São dois amigos (que)se 
separaram e ficaram com raiva. É um caminho que tem muita maldade, 
coisa ruim, o demônio, a tentação etc. (...)Esse jogo aqui é cheio de 
armadilhas. Se encontrar as pessoas morrem.  

Aqui é o jogo da vida e aqui o jogo da morte. (...) Quando passar por 
aqui (trecho entre jogo da vida e da morte) tem que pagar, senão morre. 

Ao caracterizarem o jogo da vida, nossos co-pesquisadores falam de uma dinâmica 

em que é preciso estar sempre atentos às maldades, armadilhas e ameaças que são inerentes a ele. 

Se encontrar (as armadilhas) as pessoas morrem, tem que pagar senão morre: neste jogo da 

vida, o importante é sobreviver às suas ciladas... 

Note-se que a noção de sobrevivência aqui apresentada vai além do alimentar-se ou 

mesmo conseguir dinheiro, concepção que rompe com as idéias construídas em torno do 

cotidiano do menino de rua. Sobreviver aos jogos de poder parece mais desafiador que 

sobreviver à falta de comida, moradia, um lugar para tomar banho, dentre outros. Esta noção 

esteve em destaque nas entrevistas de explicitação, quando investigamos o significado da 

expressão “se não pagar morre”: 
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_ Já aconteceu com você alguma situação em que tinha que pagar a 
alguém senão morria? 

_ Dívida. Você está devendo a algum traficante, a uma pessoa má, que 
não tem consciência. Ele fica com “sistema nervoso” e acaba lhe 
matando se não pagar. Ou então quando ele anuncia um assalto, quer 
roubar as suas coisas e você tenta reagir. Ele vai reage e mata. 

Neste relato, nosso co-pesquisador expõe duas situações em que a melhor estratégia 

seria se colocar à mercê do poder do mais forte, rompendo com a concepção de que na rua tudo é 

liberdade e autonomia. Ao dividir o território com os adultos infratores e mesmo com os meninos 

mais experientes, sabem que é tanto mais seguro submeter-se, como mais inteligente associar-se 

a eles, estabelecendo parcerias com o intuito de obterem proteção.  

Além disso, a sociabilidade nas ruas requer poucas regras, mas as que existem 

devem ser devidamente respeitadas. Não dever é uma delas. “Dever coisas” interfere em uma 

certa “economia de bens” desejados, escassos, que requerem trabalho para serem alcançados 

(GREGORI,2000: 127). Como sinalizou nosso co-pesquisador, dever é parte de um jogo 

arriscado, que pode, inclusive, culminar com a morte. 

Os riscos presentes na dinâmica da rua foram relatados em outro momento da 

Oficina 4, quando nossos co-pesquisadores foram estimulados a identificar parte(s) do corpo que 

pudessem representar a vida e a morte: escolhi a cara. Pode matar... a cara de malvado. Por 

ocasião das entrevistas de contra-análise, diante da pergunta “Você conhece alguém que a cara 

de malvado acabou matando a pessoa?”, um dos nossos co-pesquisadores fez referência a um 

colega do sítio, cujo destino foi a morte: 

O finado Pintinho. Ele era muito metido a sabidão, malvado, batia nos 
meninos pequenos daqui. Mas aí um dia desses, lá fora, alguém passou 
a ficha para outro traficante. Aí o cara foi e deu tiro na cabeça dele. 

Posteriormente, quando o grupo foi questionado a respeito do significado da 

expressão “é o olho do camburão, vai pegar o menino”98, por exemplo, dois contextos distintos 

se revelam através das interpretações dos co-pesquisadores: o de um carro com estrangeiros, que 

sequestram as crianças para retirarem seus órgãos... 

                                                 
98 Esta expressão foi apresentada na Oficina 2, enquanto produziam imagens da vida. 
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(É) o carro preto. Quatro pessoas de outros países, Argentina e outros 
assim distantes... E aí tem um tempo que eles estão andando sozinho de 
noite, de madrugada e aí aparecem essas pessoas de carro e aí oferecem 
bombom, roupa. Aí pega a menina ou o menino, leva para dentro do 
carro, leva para um canto assim, bem longe. Aí leva para um... tipo 
assim, um laboratório, aí tiram os órgãos, coração, tudo para vender. 
(...) (Eles pegam) esses meninos novinhos, que não tem muita defesa, 
que estão brincando por aí, correndo para cá e para lá. 

E a situação em que a polícia se apresenta como suposta defensora da ordem 
urbana: 

Camburão é a polícia. Se tiver cheirando cola eles pegam. Aí eu corria, é 
claro. 

Como pude constatar, estes relatos não só se referem aos perigos de um menino 

novinho, que não tem muita defesa transitar sozinho pela rua ou mesmo à necessidade de estar 

atento às investidas da polícia: eles deixam entrever o modo como as práticas dos meninos na rua 

oscilam entre o devires criança indefesa e menino infrator. 

Convém ressaltar que, apesar do grupo retratar, de maneira mais evidente, a rua 

como território ameaçador, por ocasião das entrevistas de explicitação, outras dimensões também 

se revelaram através da fala dos co-pesquisadores: (1) a rua como zona de exercício de uma 

autonomia apartada das normas sociais... 

(Eu) usava droga. Tinha vez que eu ia pedir no Mc Donald, ganhava os 
brinquedos e vendia só para ganhar dinheiro e usar droga ou se não ia 
jogar vídeo game. Ficava curtindo e de noite ia para a Praia de Iracema, 
ia ficar nas boites ganhando dinheiro para comprar nóia99. Depois 
ficava a noite todinha acordado e de manhã ia dormir. 

Eu passava o dia na rua e dormia em casa. Só pedia dinheiro mesmo. Aí 
ganhava um programa, dinheirinho, achava legal. 

... Ou mesmo como, paradoxalmente, (2) um espaço acolhedor, onde eventualmente 

se pode ser cuidado por adultos de boa vontade. É o que destaca um dos nossos co-

pesquisadores, ainda por ocasião das entrevistas de explicitação, quando foi interrogado a 

respeito de momentos em sua história em que se sentiu mais próximo da vida: 

                                                 
99 Nóia – referência a droga. 
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Foi em um dia quando eu ganhei dez reais de um gringo. Foi assim... Eu 
tava na rua, eu cheguei correndo, drogado, aí eu caí no chão e fiquei lá, 
quase morrendo. Eu tava com muita fome. Aí o gringo pegou e me 
ajudou. Levou (-me) para o restaurante, me deu sapato, uma roupa, uma 
meia, boné, me deu merenda. 

Este relato nos aproxima daquilo que João do Rio (1987), em A alma encantadora 

das ruas, propõe ao lembrar que, apesar de sua face perversa, a rua acolhe, indistintamente, os 

mais necessitados, ela agasalha a miséria. Esta concepção é compartilhada por Gregori (2000: 

64) ao destacar que assim como significa perigo, de alguma forma, a rua sempre acolheu os 

mais desvalidos, que nela encontram algum tipo de benefício. 

Mas um dos co-pesquisadores revelou outra dimensão paradoxal da experiência de 

moradia de rua: a de encontrar-se continuamente pelos caminhos da vida e da morte. Por ocasião 

da entrevista de explicitação, diante da pergunta “Você já se sentiu andando pelos caminhos da 

vida e da morte?”,  ele sinalizou: 

- Na rua. Eu pedia para sobreviver e, ao mesmo tempo, usava drogas 
para morrer e acabar com a minha saúde.  

A respeito do uso de drogas, convém destacar que os co-pesquisadores estiveram 

sempre o associando às suas vivências na rua, evidência que revela o quanto seu consumo é 

emblemático para o chamado menino “de rua”. Segundo pesquisa realizada por Equipe 

Interinstitucional de Abordagem de Rua (2008), dos 295 meninos que responderam pergunta 

referente ao uso de drogas, 67,11% admite ser usuário.  

No que diz respeito a esta pesquisa, por ocasião das entrevistas de explicitação, 

nenhum dos nossos entrevistados deixou de citar o uso de drogas, quando falou de sua 

experiência na rua. Este é um fato que me leva a atribuir à droga algo além do vício: ela é um 

portal de entrada para a rua, um modo de se inserir no grupo, uma marca identitária, parte de um 

movimento de ruptura, uma linha de fuga. Pesquisa sobre a vivência de crianças e adolescentes 

em situação de moradia nas ruas de Fortaleza (2008) sinaliza esta questão quando... 

Ao examinar simultaneamente as categorias Parceria na Rua X Uso de drogas, uma 
situação relevante coloca-se a vista. A relação mostra que há uma influência direta entre 
os parceiros e o uso, de forma que os que convivem com os amigos e os que estão 
sozinhos se dizem, em grande número, usuários. Enquanto que, a condição de estar com 
os pais, apresenta-se de maneira inversa: a maioria diz ser Não Usuário (p.37). 
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Do mesmo modo, depoimentos dos nossos co-pesquisadores, por ocasião das 

entrevistas de explicitação, dizem do lugar que o uso de droga ocupa no universo simbólico da 

criança e adolescente em situação de moradia de rua: 

Eu fui para a rua e comecei a ficar cheirando cola. (...) Eu (es)tava na 
rua e só fazia coisa errada. (Es)tava perto da morte, porque às vezes 
tinha muito menino querendo tomar a nossa cola e a gente brigava com 
os meninos que ficava com um vidro querendo bater em nós. 

Os “cana” via a gente cheirando cola e corria atrás. Aí a gente se 
escondia, é claro. 

Mas sobre o jogo interativo com a polícia, convém uma atenção especial! Embora 

escassas, as referências aos embates com a polícia apresentaram-se como bastante significativas. 

Por ocasião da apresentação do cordel produzido a partir da Análise Plástica da Oficina 3, um 

dos nossos co-pesquisadores remeteu-se à Tropa de Elite, grupamento policial do Rio de Janeiro 

caracterizado em filme com o mesmo nome100, associando-a a uma onda que arrasta tudo. 

(...) É uma onda come-come, 
Dessas que arrasta tudo 
Dentro dela tinha porta e pedra 
E até uma criatura 
A tal onda foi andando, 
De tudo foi sugando, 
Onde chega, ai, ai, ai 
Para onde ela vai?101 
 
-Que onda será esta? 
- É a Tropa de Elite. Ela está passando, olha. 

Ao associar a Polícia a uma onda que arrasta, suga e gera dor, nosso co-pesquisador 

expõe seu sentimento de vulnerabilidade diante da força e poder que esta instituição representa 

para ele. Suas experiências mostraram que, embora regida por códigos que proíbem o uso da 

força bruta na contenção da criança em situação de rua, a polícia corre atrás, bate, prende. 

Situações como estas surgiram na oficina 2 (Imagens da Vida), quando retrataram contextos em 

que a vida podia ser ruim... 

Eu desenhei um menino fugindo de casa, saindo de uma vida boa para 
uma vida ruim. Eu pensei em mim, eu quando fugi de casa. (...) Ele 

                                                 
100 Referência do Filme. 
101 Trecho do Cordel (Análise Plástica, Oficina 3) 
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roubou muito, coisa assim... Coisa de errado... A vida dele era muito ruim. 
Nós apanha, nós dorme no relento, no chão sujo... Ele roubou e está 
saindo correndo da polícia. 

Na vida tem coisa ruim também. Roubar, ser maltratado, apanhar, droga, 
pegar as coisas alheias, correr dos “cana”. 

... E foram re-apresentadas por um dos nossos co-pesquisadores, na entrevista de 

explicitação, diante da pergunta “Você já se sentiu perto da morte?”... 

Eu estava na rua assim... Eu só corri, mas aí o policial pegou eu e meteu a 
chibata em mim. Eu tava fazendo coisa ruim, fazendo besteira. Eu achei 
que eu ia morrer era ali. 

Estes relatos sinalizam o que Gregori (2000) destaca a respeito da relação com a 

polícia: mesmo cientes de que a agressão física é ilegal, naturalizam estas práticas, considerando 

que, se ocasionado por infração do menino, os policiais estão agindo de acordo com suas 

obrigações. De qualquer maneira, enfrentar a polícia representa confrontar-se com a morte. 

Ainda sobre os riscos da vida, o confeto vida-furacão, produzido a partir do 

dispositivo “Imagens da Vida” (Oficina 2) leva-nos a um território repleto de ameaças 

imaginárias, mas que, da mesma forma, falam de uma sensação de vulnerabilidade diante do que 

pode provocar o mal: 

É a vida. Parece com um furacão. A vida às vezes pode ser um furacão. É 
um vento que (...) pode levar até a gente. Acho que ele pode levar para o 
mal. (É onde) tem um bocado de coisa ruim, bicho, dragão... (que) podem 
fazer muito mal à gente, pode queimar a gente. Dói. (...) A gente pode 
achar esse bicho no meio da vida. 

Nesta vida-furacão, vida é força, vento impetuoso, que arrasta e pode levar para o 

mal. Mas o que é o mal? O que há no mal? São bichos, dragões, coisas que podem fazer mal, 

produzir dor na gente, enfim, é tudo que se apresenta como ameaça ao menino. 

Da mesma forma, o confeto vida-labirinto  (Oficina 5) fala sobre uma dinâmica 

ameaçadora que se situa entre a fantasia e a realidade, ora se remetendo a partes trancadas, ora 

referindo-se à necessidade de ficar junto para não se perder, nem sucumbir às ciladas do labirinto 

da vida:  
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É um labirinto. É o jogo da vida. O labirinto é um espaço onde a pessoa 
se perde. Tem que ficar junto, no grupo.(...) Tem umas partes trancadas, 
que eles ficam presos. São umas partes que eles não sabem, aí ficam 
trancados, as portas se fechando, aí eles vão morrendo. 

Ficar junto é uma estratégia de enfrentamento às portas que se fecham, portas que, 

ao impedir a mobilidade, causam a morte. Ficar junto é um modo de superar o não-saber, 

confrontando-se com as ameaças inusitadas do jogo da vida. Como destaca Gregori (2000), a 

importância do grupo vai bem além da noção de que menino sozinho é mais vulnerável que 

menino em grupo, ele é importante para a vida dos meninos e meninas nas ruas, como veículo 

de transmissão de conhecimento concreto sobre o cotidiano nas ruas e tudo o que ele implica (p. 

126). 

Embora diversos estudos etnográficos apontem para um padrão instável nos 

grupamentos de rua eles ganham uma importância fundamental quando o que está em jogo é 

tornar a convivência da rua uma experiência mais proveitosa e menos perigosa. É o grupo que 

vai auxiliar o recém-chegado na rede interativa do espaço público, inserindo-o em seus códigos e 

regras. Mesmo que, teoricamente, o menino precise desenvolver estratégias para viver sozinho, 

os vínculos estabelecidos na rua, embora qualitativamente diferentes dos laços familiares, são 

fundamentais para sua sobrevivência.  

E nosso co-pesquisador continua, revelando um sentido que se agrega ao referido 

confeto: vive quem sai da vida-labirinto, é preciso sair para não morrer logo:  

 (As pessoas vivem) porque saíram e conseguiram. (Saíram) do labirinto 
para não morrer logo.  Morrem porque seguiram pelo labirinto sem 
saber(em) o caminho, os caminhos certos, o caminho da vida e não 
ir (em) pelo caminho da morte. 

Neste trecho do relato, três idéias em torno da vida e da morte se articulam e se 

potencializam: (1) na vida, há devires labirínticos, repletos de caminhos desconhecidos (2) os 

caminhos errados levam à morte, enquanto os caminhos certos, à vida; (3) descobrir as vias 

corretas é o que garante sair dos labirintos da vida e... Viver.  

Mas a que se refere nosso co-pesquisador ao se referir aos devires labirínticos da 

vida? Esta questão foi trabalhada nas entrevistas de explicitação, ocasião em que, diante da 
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pergunta “você já se sentiu, em algum momento, dentro do labirinto da vida?”, dois dos nossos 

co-pesquisadores fizeram referência à experiência da rua: 

Já.Na rua, para eu chegar até aqui. Quando eu fugi de casa. O meu 
colega foi me procurar com o Nazareno, o “Casaco”, que é educador de 
rua. Aí eu me escondi, me escondi, (até que) um dia eu fui colocando na 
cabeça que eu tinha que voltar para cá, para eu ficar com o meu irmão. 
(Foi) igual a um labirinto. Ficava rodeando, rodeando e não achava o 
caminho certo. Ficou errado e agora eu achei o caminho certo também. 

Quando eu fugi da Casa do Menor, aí o pessoal da Casa do Menor foi lá 
em casa. (Mas) pegaram só os meninos e me deixaram lá. Não deixaram 
voltar não. Eu fui para a rua e comecei a ficar cheirando cola. 

A idéia de que o não-saber representa um risco à vida está presente também no 

confeto morte-ponte (Ofic. 5), quando um dos nossos co-pesquisadores retrata uma situação em 

que estar no escuro pode levar à morte: 

Aqui é uma ponte, é a ponte da morte. Quem passar por ela é arriscado 
morrer. A ponte, o escuro, que é arriscado bater em alguma coisa e 
morrer. (...) A vida é perigosa, aí eles morrem. Que a pessoa é arriscado 
morrer. A pessoa não vai pelo caminho certo, aí é arriscado morrer. O 
caminho da morte é escuro  

No que se refere à idéia de que os caminhos errados levam à morte, nosso co-

pesquisador retoma o confeto morte-erro, presente em vida-caminho-que-leva-à-liberdade, 

sinalizando para a concepção de que a morte é uma conseqüência das más atitudes do sujeito. É o 

que se apresenta claramente nos depoimentos a seguir, diante da indagação “porque as pessoas 

morrem?” (Ofic. 5), assim como nas produções da oficina 2: 

As pessoas morrem por causa de confusão. Se mete em confusão aí morre. 
(Ofic. 5) 

Morrem porque fazem coisa ruim. Roubar, brigar com os vizinhos, brigar 
de faca, assaltar banco... (Ofic. 5) 

 (Há) o caminho do bem e o do mal... Se quiser ir pelo do mal... Vai 
sofrer as conseqüências. (Ofic. 2) 

Está idéia foi aprofundada nas entrevistas de explicitação, ocasião em que um dos 

co-pesquisadores exemplificou, fazendo também referência à morte do companheiro da 

instituição de abrigo: 
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É que o mal leva para o caminho da morte(...) Tinha um menino aqui 
(que) fumava maconha e fumava cigarro aqui no sítio escondido.Pegou, 
foi roubar um cara. O cara também era ladrão, (ele) foi roubar um 
traficante. O ladrão também o ameaçou “tu me paga”. E não tinha 
dinheiro. Ele pegou objeto da mãe dele e da avó dele e deu para o cara e 
foi para a festa mais eles. Aí na festa o cara falou “ei, macho, eles estão 
aí te esperando, cuidado!”. Aí ele deu uma rabissaca102 “Ah, quero 
saber...” e saiu. Deram dois tiros nele de espingarda ele pegou e morreu. 

Convém destacar, neste ponto, o modo como os confetos vida-caminho-que-leva-

a-liberdade e vida-labirinto são transversalizados pelo conceito vida-jogo-de-armadilhas e 

morte-erro. Estas quatro concepções, embora distintas em suas nuances, revelam elementos 

importantes do pensamento do grupo: (1) a vida é perigosa, (2) contém sempre elementos 

imprevisíveis, (3) os erros levam à morte. 

O grupo pesquisador levou-me, neste momento, ao pensamento de Morin (1970:11), 

quando propõe que o caminho da morte deve levar-nos mais fundo na vida, como o caminho da 

vida nos deve levar mais fundo na morte. De fato, a morte dá sentido à vida, do mesmo modo 

como a vida dá sentido à morte. É porque na vida há riscos que levam a morte que nosso grupo-

pesquisador conceitua a vida como perigosa; como ela é repleta de armadilhas, a vida é labirinto; 

já que estas ciladas demandam estratégias certas para não morrer, a vida é jogo. 

 É nesta perspectiva que não há sentido na vida fora de sua relação com a morte, 

nem lógica há na morte apartada de suas conexões com a vida. São linhas que se interpenetram, 

compondo territórios sempre plurais, sempre provisórios. 

Esta idéia se revela não apenas na concepção de que os caminhos da vida podem 

levar à morte (vida-labirinto, vida-caminho-que-leva-à-liberdade, vida-jogo) mas, sobretudo no 

confeto nascer-para-viver, viver-para-morrer: 

Nós nascemos para viver, depois morre(...) Nós não nascemos para viver 
para sempre. Nascemos para morrer.(Ofic 5) 

Nascemos para viver, nascemos para morrer: cada minuto de existência dos 

organismos vivos é, a um só tempo, momento de morte. Eis o paradoxo da vida, a que Morin 

(1970: 09) se refere como a fórmula mais evidente, mais rica, mais densa, referente à relação 

entre a vida e a morte: o viver de morte e o morrer de vida.  

                                                 
102 Movimento brusco da cabeça, desviando o olhar, comumente associado ao desprezo para com a pessoa que fala. 
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De fato, é graças à degradação dos corpos que se garante a renovação da vida, 

característica que torna os organismos vivos superiores às máquinas. Assim, em certo sentido, é 

graças à morte que a vida se renova e se reorganiza. 

Mas que outros sentidos agregam-se ao viver de morte e morrer de vida revelado no 

relato de nosso co-pesquisador? O confeto morte-vê-tudo-claro (Oficina 3), fala de outra 

dinâmica de relação entre vida e morte, principalmente quando se refere à dimensão reveladora 

da morte: 

Aqui é o caminho da vida(...) E tem  a porta da vida, da morte e do tempo. 
A porta da vida é branca, por que a vida é clara, a vida é boa. A porta da 
morte é amarela, porque na morte a gente vê tudo claro. 

A vida é clara, mas é somente na morte que se vê tudo claro. Nosso co-pesquisador 

nos apresenta outro paradoxo da vida e morte: embora seja clara a vida, ela não se deixa revelar 

por completo, pois é somente na morte que se vê com clareza.  

Este sentido contrapõe-se a muitas outras concepções de morte apresentadas pelo 

grupo-pesquisador, as quais a associam à escuridão e ao que pode ser ruim para a pessoa: 

Eu fiz a escuridão, que é onde as mortes moram. (Oficina 3) 

O caminho da morte é escuro. (Oficina 5) 

A porta da morte é a preta. É preta porque representa a escuridão, coisa 
ruim para nós no escuro, muita coisa ruim. (Oficina 3) 

(No caminho da morte) Tem coisa ruim. Tem morte, escuridão. Tem praga. 
(Oficina 3 - Contra-análise) 

Esta articulação entre a morte e o que se apresenta como ameaçador está presente 

também no confeto morte-fogo, produzido na Oficina 6: 

É uma floresta pegando fogo. É a morte. Queimaram a floresta e está 
pegando fogo no telhado da casa. A morte é esse fogo pegando na igreja, 
tudo seco, sem paz. 

Tem o fogo. Vai pegar fogo em todo o horizonte. O fogo é a morte. 
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Nesta morte que é fogo, igreja e natureza estão ameaçadas por sua força destrutiva. 

Como, para o grupo-pesquisador, estes são os principais representantes da vida103, a idéia de sua 

destruição vem da morte.  

O confeto morte-furacão também propõe a morte como força destruidora, embora 

agregue, a este sentido, sua capacidade de revolucionar a ordem da natureza (deixar o mundo de 

cabeça para baixo), como também de castigar os que são maus (quem faz o mal ele leva): 

(...) O furacão chegou e arrastou tudo longe, até as casas. As casas 
caindo... É o furacão da morte.(...) E teve mais: o furacão engoliu a Terra 
e deixou o mundo de cabeça para baixo. (Ofic. 6) 

Aquela bola vermelha com preto é da morte. É um furacão que leva tudo. 
Quem faz o mal ele leva, as pessoas que fazem o bem ele não leva104·. 
(Ofic. 6) 

Parece claro que a dimensão destrutiva da morte não se remete apenas ao 

aniquilamento da vida (ou do que é associado ao bem e à bondade). A morte transforma a vida, 

destruindo o que há de bom nela: 

Aí veio um vento bem fortão que carregou tudo e levou a “arraia” do 
menino. (...). A paisagem é a vida e vem um furacão acabando com as 
coisas boas, a pipa indo embora, acabando com a brincadeira do menino. 
(Ofic. 2 – Contra-análise) 

Cabe neste ponto destacar o modo como a morte e o mal se encontram articulados 

no pensamento do grupo-pesquisador. Embora produzindo sentidos plurais, os confetos morte-

mal e mal-morte nos levam a vislumbrar, mais uma vez, o que há de heterogêneo na lógica do 

grupo. 

Nas oficinas 2 (Imagens da Vida) e 3 (Viagem Imaginária à Caverna da Vida, da 

Morte e do Tempo), por exemplo, a morte é apresentada como fruto da influência do mal na 

vontade dos homens (mal-morte): 

 (A mãe natureza) protege do mal que os homens fazem. Esse mal pode 
incentivar a gente a matar. (Ofic.2) 

                                                 
103 Nas Oficinas 2,3,5 e 6 há repetidas referências aos confetos vida-natureza e vida-igreja-de-Deus. 
104 Sobre este confeto, morte-castigo, aprofundaremos a seguir. 
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Quando a pessoa fica com o Demônio na vida, ela fica muito ruim, assim, 
querendo matar os outros, quando não era para fazer as coisas. Não era 
para acontecer isto. (Ofic.2) 

(...) é que os caras se vestem de preto para matar os outros. Aí eles ficam 
com uma coisa e matam as pessoas (...). A pedra da morte tem o poder da 
maldade. Só traz maldade para os outros: matar os outros, atrapalhar os 
outros, bater nos meninos. (Ofic.3) 

Por outro lado, em momentos posteriores, a morte se revela como um ser com 

desejos próprios e que atua ora contra a vida, ora em direção ao mal (morte-mal): 

É a morte querendo as coisas ruins, tudo de mal. (Ofic. 5) 

A vida saiu contra a morte e a morte saiu contra a vida. (Contra-análise 
- Ofic. 3) 

Esta articulação tão forte entre a morte e o mal foi investigada nas entrevistas de 

aprofundamento, quando, diante da indagação “a morte pode ser um bem?”, apenas dois dos 

nossos co-pesquisadores admitiram esta possibilidade, contanto que fosse em caso de doença ou 

sofrimento: 

Quando você está doente e não tem cura, pode morrer e ir para o céu.  

Pode. Quando alguém está sofrendo muito. 

Convém lembrar que associar a morte ao mal não é uma exclusividade do 

pensamento do grupo-pesquisador. Está idéia está presente, de forma hegemônica, em nossa 

cultura, como também nos mitos mais antigos de que se tem notícia.  

Mas, para nosso grupo, quem faz a morte? De onde ela vem? Que forças a 

produziram? As respostas a estas indagações estiveram presentes nos relatos dos nossos co-

pesquisadores, mesmo que de maneira subliminar, fazendo entrever, mais uma vez, paradoxos e 

ambigüidades: ora o grupo se refere à morte como produção dos homens, ora como fruto da 

sabedoria de Deus, ora como castigo divino. É o que revelam, respectivamente, os confetos 

morte-produção-dos-homens (Ofic. 3), morte-vontade-de-Deus (Ofic. 5) e morte-castigo 

(Ofic. 3): 

A porta da morte é vermelha. É dos homens. Eles fazem a morte. 
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Cada um tem sua vez. É Deus que sabe. Eu posso morrer, a Sra. pode, isso 
aí depende de Deus, ele sabe a nossa hora. 

Jesus que sabe, porque Jesus quer. Jesus tem um calendário que diz o 
tanto de pecado que os outros tiveram. E chega sua hora... Vai depender 
dos pecados. Se você matar, Jesus vai e coloca um pontinho, se fizer outra 
coisa mal também mais um pontinho. E assim por diante. De tanto pecado 
que a pessoa teve, aí chega a hora que ele recebe o castigo... Da morte. 

Se a morte vem dos homens ou se ela é fruto da influência do mal sobre as pessoas 

(mal-morte), como compreender que ela vem do saber das divindades? E ainda: se a morte é 

consequência das más escolhas ou dos caminhos errôneos pelos quais se trilha na vida (morte-

erro) porque compreendê-la como castigo de Jesus? Afinal, em que recantos a morte é produzida, 

nos conflitos humanos, em suas tendências maléficas ou nos poderes vingativos das forças 

divinas?  

Estas ambigüidades revelam duas facetas importantes do grupo pesquisador: (1) 

muitas de suas idéias são nitidamente maniqueístas, claras reproduções do pensamento 

hegemônico em nossa cultura, no entanto (2) seus conceitos também foram marcados 

profundamente por um cotidiano muito próximo da violência, o que os leva a oscilar entre 

tendências que parecem inconciliáveis. 

Quanto à lógica maniqueísta imersa no pensamento do grupo-pesquisador, convém 

uma atenção especial a este respeito. Podemos identificar, através dos conteúdos dos confetos, 

que é muito comum no grupo conceber a vida em oposição à morte; o bem, ao mal; assim como 

vida, aproximada ao bem; morte, ao mal. 

Mas o que revelam estes dualismos? O que escondem? O que há para além e aquém 

deles?  

Que se mantenham estas perguntas no ar enquanto observarmos as diversas faces do 

pensamento maniqueísta do grupo-pesquisador, revelados, a título de exemplo, nos conceitos 

vida-casa, morte-casa, vida-morte-caminhos e vida-morte-portas. 

A casa da morte tem muitas coisas más... A casa da vida tem um monte de coisas 
boas. (Ofic. 5) 

(Tem o caminho da morte e o da vida). O lado de cá é o da vida e o de lá é o da 
morte. É que o da vida é o mais claro e o da morte é o mais escuro. (Ofic. 2)  
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No caminho da vida tem pedra, no caminho da morte não tem pedras. (As pedras) 
são para a gente caminhar em cima delas. São pedras boas. No caminho da morte 
não tem pedras, é tudo assim, em cima e embaixo. (Ofic. 2) 

A porta da vida é cheia de gente boa que entra. Quem escolher a porta da vida será 
bom, pessoa que faz tudo de bem... Fazer o que tem que fazer na vida, brincar, se 
divertir (...) Na porta da morte só tem maldade: gente que rouba, gente que mata os 
outros, faz coisa ruim, fica batendo nos outros para pegar o dinheiro, mata... Só 
coisa maldade que faz. (Ofic. 3) 

A porta da morte é preta, tem uns vagabundos, os caras que roubam o Banco 
Central, que faz maldade com os idosos. A morte é preta, a vida é branca. (Ofic. 3) 

 

Os relatos acima, embora referentes a conceitos distintos, apresentam algo em 

comum: vida e morte são apresentadas numa relação de oposição. Assim, se na casa-vida há 

coisas boas, na casa-morte tem coisas más; se o caminho da vida é claro, o da morte é escuro; se 

naquele há pedras, neste não há; se na porta da vida tem gente boa, na porta-morte tem gente que 

faz coisa ruim; se a morte é preta, a vida é branca. 

Além disso, segundo a mesma lógica que associa a morte ao mal, os relatos do 

grupo-pesquisador articulam a vida ao que é considerado bom, ao bem – pessoas bondosas, 

crianças brincando, se divertindo, felizes. 

Esta “lógica maniqueísta” também se apresenta no relato a seguir, embora com 

algumas nuances que o diferenciam dos anteriores: 

(Para chegar à porta da vida) tem um caminho. É um caminho cheio de pedra, 
espinho, para chegar no bem. Mas depois quando chega, tem um paraíso: céu azul, 
muita pessoa bonita, legal, os animais.(...) (Para chegar à porta da morte) tem aí um 
caminho lindo, maravilhoso, que é muito fácil chegar nesse caminho, mas quando 
chega no final, aí o cara cai dentro do buraco, cai em um lugar muito ruim. O 
caminho é muito fácil de chegar, mas quando chega a pessoa se arrepende.(Ofic.3) 

Neste relato, nosso co-pesquisador recorre aos conceitos vida-morte caminhos, 

vida-morte-portas e produz um hibridismo: há um caminho que leva à porta da vida, é um 

trecho difícil (diria: sofrido), mas seu ponto de chegada é compensador; do mesmo modo, há um 

caminho que leva à porta da morte, uma passagem sem muitas dificuldades, mas que leva a um 

lugar ruim. Embora se possa vislumbrar certo rompimento com o pensamento maniqueísta (nem 
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tudo referente à vida é bom e agradável; nem tudo que diz respeito à morte é necessariamente 

ruim), a relação de oposição permanece. 

Mas o que é o mal? O que faz? A que atitudes humanas podemos associá-lo? 

Conforme as produções do grupo-pesquisador, o mal está na violência, no ato de roubar, na 

vagabundagem (a porta da morte tem gente que rouba, bate nos outros para pegar dinheiro...), no 

desejo de matar ou mesmo nas influência de Satanás sobre as crianças, como no relato a seguir: 

No mundo há crianças boas e más. Quando eles eram crianças, satanás 
pegou e deu a maldade para eles. Desde criança eles eram maus. (Ofic. 
6) 

Nosso co-pesquisador parte de uma concepção de indivíduo pautada em essências 

ou predisposições que podem ser boas ou más. Mas a que, de fato, se referem estes conceitos? 

Que sentidos agregam?  

Os relatos do grupo pesquisador estão em consonância com o que Nietzsche destaca 

a cerca da origem dos vocábulos “bom” e “ruim”105. A brincadeira, a alegria, enfim, o gozo é 

“bom” – e mesmo “do “bem” – porque é “nobre”, ou seja, dos “bem nascidos”; enquanto a 

violência, o roubar e a vagabundagem são más, ou ruins, porque “plebéias”. 

Esta relação de oposição vida/bem x morte/mal embora muito forte na produção do 

grupo-pesquisador também é capaz de tecer linhas de fuga, o que podemos identificar nos 

confetos vida-caminho, vida-labirinto 106, como também em vida-morte-encruzilhadas, 

produções em que os co-pesquisadores concebem a possibilidade de que em nossa existência, 

vida e morte encontrem-se permanentemente misturadas: 

Aqui é assim: passa pelo caminho da morte, depois da vida. Vai pelo caminho da 
morte, dobra em um monte de encruzilhada, à noite, só dobrando. Aí chega o 
caminho da vida. Na encruzilhada da vida e da morte tem coisas legais e coisas 
ruins. Nós fazemos as coisas. (Ofic. 5) 

Retomarei neste ponto minha última questão: o que há para além e aquém do 

pensamento maniqueísta? Quando, em Genealogia da Moral, Nietzsche identifica a origem dos 

vocábulos bom e ruim em diversas línguas revela, a um só um tempo, a origem de uma lógica de 

pensamento fundamentada em dualismos. No entanto, como dito, não é esta a concepção que 
                                                 
105 Discuti a este respeito no capítulo 2. 
106 Já fizemos referência ao conteúdo deste confetos no início deste capítulo. 
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predomina nas culturas de origem judaico-cristã (nem no pensamento do grupo-pesquisador), 

mas aquela que se instaura com a morte de um homem, uma morte que, paradoxalmente, 

representa uma vitória, a do Cristo. 

Para nossos co-pesquisadores, o bom e o bem não estão mais na alegria, mas 

encontram-se nos pobres, sofredores, vítimas impotentes, nos bem-aventurados aos olhos de 

Deus, aqueles por Ele protegido. Esta idéia encontra-se nitidamente presente nesta história criada 

por um dos nossos co-pesquisadores: 

Ele (um menino) tava bem aqui comprando comida, aí ele (um homem) 
pegou... porque ele era do bem. Aí pegou, botaram ele num quartinho, aí 
depois pegou e botaram ele no fogo.Ele (o homem) era mal e eles 
queriam que ele o menino fosse do mal, só que ele não era não. Eles 
ficaram com raiva e botaram ele no fogo... Por que ele era do bem, o 
anjo vai ajudar ele.(...) Ele está gritando socorro, ele diz “senhor”. Jesus 
mandou o anjo ajudar ele. (...) Jesus ficou com raiva e mandou uma 
chuva bem forte para destruir a casa deles. Desmantela a casa deles. (...) 
Depois ele pegou os quatro (do mal), amarrou e se pelo menos eles se 
mexessem, eles se queimavam. Era um castigo. (...) O anjo pegou e 
botou os maus na cadeia e também botou um bocado de passarinho na 
casa dele para proteger o José, o menino que é bom. (Ofic. 6) 

 

Em consonância com este relato, o ser bom é o ser passivo, aquele que não fere, não 

reage, nem acerta contas, pois “Deus por nós o fará!”. Jesus, juntamente com seus anjos, é o 

verdadeiro ser atuante diante da violência dos homens: ele protege os bons, salva-os e ainda 

castiga os inimigos, vingando-se deles de forma tão violenta quanto assim o fizeram com a 

vítima. 

Mas quem é o inimigo para nosso grupo-pesquisador? Sintonizados à moral cristã, o 

inimigo é o mal e tudo o que se opõe à vida, à Igreja e ao bem. É o que fica claro nos repetidos 

relatos de embates do bem com o “inimigo mau” ou “o mal”: 

 
A igreja, a casa da vida. A casa da vida se estranhou com a casa da 
morte. Jesus botou a mão aqui (na casa/igreja) e afastou o demônio. 
(Contra-análise Ofic. 3) 

O fogo se misturou com a morte, a morte se misturou com o ar, que se 
misturou com a água, aí virou um furacão. Se o furacão vier na casa da 
vida destrói a casa da vida. (Contra análise-Ofic. 3) 
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Essa mancha vermelha com preto, ela é do mal. O vermelho é do bem, 
mas quando acontece alguma coisa é por causa do mal. Ficou misturado 
o bem com o mal(...) porque está vencendo a batalha do bem com o 
mal.(Ofic. 6) 

Mas, para o grupo-pesquisador, estes embates não se dão apenas “entre o céu e a 

terra”. Por entre os devires humanos, bem e mal também clamam por aliados: há pessoas que 

chamam para o bem, mas o “inimigo mau”, “o mal”, “satanás”, “o demônio” atrai-as para o mal, 

donde se justifica a necessidade de cada sujeito escolher o “lado” que vai ficar: 

A (casa) do bem, lá tem um bocado de pessoas chamando para o bem. E 
aqui é Satanás chamando ele para o mal: “venham , venham”.(Ofic. 6) 

No mundo tem crianças boas e más. As crianças do mal vão tentar levar 
as crianças boas para o mal. (Ofic 6) 

Ele (o ladrão) vai escolher: ou a vida ou a morte. Aqui é todo o pessoal 
botando ele para a vida. Só que ele vai ter que escolher: ou vida, ou 
morte. (Ofic. 6) 

 (Há) o caminho do bem e o do mal... Se quiser ir pelo do mal...Tudo 
bem.O cão fica mandando a gente fazer umas coisas velhas. Fica 
atentando a gente. Só que, quem vai na tentação dele!(...) Vai sofrer as 
consequências (Ofic. 2). 

Os conteúdos dos últimos relatos nos levam a constatar que, para o grupo-

pesquisador, do mesmo modo que Deus ama a passividade e a submissão, é o diabo quem está 

por trás do fazer. Ele impele a pessoa a sair da passividade de quem espera pela providência 

divina e atuar, “fazer umas coisas velhas”, em outros termos, expressar sua força. É o diabo que 

está por trás do devir! Como se por trás do forte houvesse um substrato indiferente que fosse 

livre107 para expressar ou não a força (NIETZSCHE, 2006:36), uma essência eminentemente má 

que estivesse na origem do fazer, do atuar, do devir. É o que sinaliza nosso co-pesquisador, ao 

explicar o que acontece quando, na vida, a pessoa está sob influência do demônio: 

Quando a gente fica com o demônio na vida, (...) fica muito ruim, assim, 
querendo matar os outros, quando não era para fazer estas coisas... Não 
era para acontecer isto. (Ofic. 2) 

                                                 
107 Grifo do autor 
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Buscando mergulhar no pensamento do grupo, fica uma indagação: quem de fato 

responde pelas ações humanas? As forças sobre-humanas ou a própria pessoa que opta por uma 

tendência a seguir?  

Pude constatar que o grupo oscila entre estas concepções, ora atribuindo a si, ora às 

influencias do Demônio - ou de Deus - a responsabilidade por suas ações. No entanto, apesar 

destas divergências, uma idéia parece percorrer o discurso do grupo como um todo: é preciso 

acertar sempre na vida, porque o erro gera consequências malignas para a pessoa. 

 Mas o que efetivamente significa acertar na vida ou escolher a via do bem? Os 

relatos a seguir, ditos por ocasião da pergunta “por que e para que as pessoas vivem?”, sinalizam 

concepções relevantes acerca do pensamento do grupo-pesquisador a este respeito: 

A gente vive para nós trabalhar, namorar, ter filho, cuidar da nossa mãe 
e da nossa irmã. (Ofic. 5) 

As pessoas vivem porque têm vida. Vivem para brincar, respeitar os 
outros.... (Ofic. 5) 

 

Algo importante se revela nestes relatos: não parece fácil explicar a vida. Nossos 

co-pesquisadores pouco se remetem ao porquê da vida, centralizando-se praticamente no para 

que, o qual se revela em duas direções (1) uma lúdica, associada ao brincar e (2) outra ligada às 

modelizações oriundas do ordenamento social: trabalhar, constituir família, amar e respeitar os 

outros. 

Poderia de início considerar que estas duas idéias apontam para direções distintas, 

mas não se trata bem disto. Viver para brincar pode ser um modo de dizer que é preciso “ser 

criança”, ao invés de ser “menino de rua”, reproduzindo uma concepção idealizada do que 

significa este conceito. (As crianças brincam, não batem, não roubam, não usam drogas, não 

correm da polícia, então devemos ser crianças). Nossos co-pesquisadores falam, então, de uma 

modelização do devir criança, do mesmo modo que se remetem ao amor, ao trabalho, à família e 

ao respeito (leia-se: ser submisso às hierarquizações) como requisitos importantes associados ao 

ser bom. 
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Esta concepção idealizada de criança também está no relato de um dos nossos co-

pesquisadores, ao fazer referência, na Oficina 3 (Viagem imaginária à caverna da vida, da morte 

e do tempo), à porta do tempo: 

Na porta do tempo, quem escolher podia voltar o tempo, de volta 
quando era menino, ver as famílias que já faleceram ver tudo de bom 
que era antes. 

Embora, conforme a idade que tem, ainda possa ser considerado um menino, nosso 

co-pesquisador se refere a sua infância como uma vivência do passado, quando era menino, 

articulando-a à convivência familiar.  Esta é uma concepção muito semelhante àquilo que 

percorre no imaginário social acerca do menino de rua: ao se afastarem da família como célula 

protetora – e instituição disciplinadora – perdem a condição de infante. 

Mas este discurso moralista revela outras nuances: já que a morte pune os afeitos ao 

mal (morte-castigo), convém permanecer alinhado a este suposto “eixo do bem”, pois os bons 

também encontrarão suas recompensas... 

(Aquela bola vermelha com preto é da morte, é um furacão que leva tudo). 
Quem faz o mal ele leva, as pessoas que fazem o bem ele não leva. 

As pessoas más que morrem vão para a casa dele (o cão) e as que fazem 
coisas boas vão até a casa de Deus. Elas fazem os mandamentos de 
Deus: amar os irmãos, amar o próximo, ajudar o pai e a mãe. (Ofic. 6) 

Como propõe Nietzsche (2006), há então nesta vida um consolo: após uma longa 

existência de renúncia e abnegação a toda sorte de violência, injustiça, baseada no que é 

considerado “fazer o bem” – trabalhar, amar, ajudar e cuidar - os bons serão poupados das “más 

conseqüências”. Mas aqueles que mantêm uma existência longe da moralidade do costume e da 

camisa-de-força social (NIETZSCHE, 2006:49) pagarão seu preço na hora do julgamento final: 

(Para chegar à porta da vida) tem um caminho. É um caminho cheio de 
pedra, espinho, para chegar no bem. Mas depois quando chega, tem um 
paraíso: céu azul, muita pessoa bonita, legal, os animais.(...) 

Assim, é no juízo pós-morte, que o verdadeiro destino do sujeito se define, sendo 

esta a última das batalhas do bem contra o mal: 
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 (Na encruzilhada da vida e da morte) O cão fica querendo levar os outros 
para o mau caminho... O resto nenhum vai, só por causa da nossa mãe, 
a Maria. Aí a Maria mandou o cão ir embora, para não levar as pessoas. 

Vale destacar que as concepções de vida, morte, bem e mal apresentadas nas 

produções orais do grupo-pesquisador sinalizam o quanto, nas culturas ocidentais de origem 

judaico-cristã, as idéias que circundam estes conceitos, encontram-se a serviço da moralização 

dos costumes e do disciplinamento dos corpos.  

Além disso, a noção de que é o livre-arbítrio que faz com que o homem opte por 

uma vida boa ou ruim - bem ou mal – está em consonância com um dos princípios basilares da 

sociedade moderna, a qual atribui simplesmente ao indivíduo a responsabilidade por um suposto 

sucesso ou fracasso, enquanto oculta as causas econômicas, sociais e históricas, que percorrem 

os devires humanos, naturalizando e legitimando os processos que geraram diferentes 

modalidades de exclusão social. 

De fato, aquém e além de bem e mal, o que correm subterraneamente são embates 

de forças. Antes de uma substância ou atributo pertencente a um grupo ou classe, o poder é 

operatório, é relação. Passa pelos dominados tanto quanto pelos dominantes (já que passa por 

todas as forças em relação) (DELEUZE, 1991:79).  

Numa perspectiva foucaultiana, os exercícios e as relações de poder são difusos e 

percorrem todos os pontos do tecido social, agindo de maneira que nos leve a crer que é esta “a 

ordem”, “a verdade”, “o bom caminho” e não uma ordem produzida pelos próprios homens. 

Para além de bem e mal, bom e ruim, uma vida percorrida por entre os aparelhos de 

correção e vigilância da conduta humana, típicos das sociedades disciplinares108, vai contar com 

a família, a escola e o trabalho como peças-chave do projeto de formação do “cidadão do bem”. 

São estas as instituições responsáveis por produzir o “bom filho”, o “bom aluno”, o “sujeito de 

futuro”, o “homem trabalhador”, enfim, indivíduos normalizados, articulados uns aos ouros 

segundo sistemas hierárquicos, sistemas de valores, sistemas de submissão (GUATTARI & 

ROLNIK, 1999:16). 

                                                 
108 Como destaca Foucault (2004), a emergência das disciplinas, a partir do final do século XVIII, é correlata à 
necessidade capitalista de produzir corpos dóceis, manipuláveis tanto mais útil quanto sua capacidade de produção. 
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Então, quem de fato é este suposto “cidadão do bem”? Onde encontrá-lo? Como 

identificá-lo? Este sujeito identificado ao bem é aquele cujo corpo e “alma” são úteis ao poder: 

corpos dóceis, manipuláveis, submetidos e domesticados que abrigam subjetividades 

normatizadas e com capacidade de produção. 

O fato é que, como disse, o poder produz verdades e são estas verdades 

naturalizadas e legitimadas que nos fazem acreditar que não estudar, não trabalhar, não estar 

vinculada a uma família (que também precisa estar alinhada a certos modelos), fazer da rua 

referência de moradia e sobrevivência são dados que falam de “não seguir pelos caminhos 

certos”, pelo simples fato de encontrar-se distante das principais instituições disciplinadoras e 

seus dispositivos.  

É nesta perspectiva que o discurso de nosso grupo pesquisador, ao se organizar 

como reproduções destas “grandes verdades universais”, parece nos dizer que convém se 

adequar plenamente a elas, pois é este o movimento que os garante um lugar ao lado daqueles 

que são “do bem”, uma quimera entre os “incluídos”.  

Vale destacar, por outro lado, que este discurso moralista e conservador, embora 

produções que são parte de seus devires, não os traduzem por completo (como nenhum discurso 

poderia traduzir os devires humanos): ele revela ambigüidades, paradoxos, diria, verdades 

escorregadias, quando falam sem dizer e, por vezes, dizem sem falar. 

Este fato nos parece claro quando nosso co-pesquisador se refere ao que ele 

denomina por vida boa e vida ruim, dizendo que viver na casa é bom e na rua é ruim...  

A vida na casa é mais boa, na rua é mais ruim. Na rua a gente apanha. Eu 
desenhei um menino fugindo de casa, saindo da vida boa, para uma vida ruim. 

... Mas, dando continuidade a seus pensamentos, sugere que, apesar de estar em 

casa ser bom (ou seria, ser da casa? Estar submetido aos ditames morais e legais da instituição 

familiar?), a vida não está na casa, no seio de um cotidiano normatizado; a vida está longe dela, 

está no pulsar da rua, nos seus fluxos, em sua pluralidade indiscernível. 

 (...) Eu fiz um sol se pondo e um menino fugindo atrás da vida. 

Aliás, referências ao cotidiano normatizado também se manifestam no discurso de 

outro membro do grupo, quando, por ocasião do dispositivo Imagens da Vida (Ofic. 2), se 
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remete às palavras-mágicas-da-vida e parece caracterizar e o que seria um suposto “cidadão de 

bem: 

Essas palavras são mágicas: paz e vida, esperança, coração, união, 
felicidade, amor, amar, parabéns, boa tarde, carinho, boa noite.(...) É para 
isto: amar nosso país. E essas palavras representam muita coisa. 

É neste sentido que ao fazer nascer o “cidadão de bem”, a família, a escola e 

trabalho fazem morrer o homem. Em outros termos, ao produzir sujeitos normatizados, contidos 

por suas “camisas de força sociais”, a norma mata o pulsar das diferenças, das contradições, das 

ambigüidades, do conflito. Ela aniquila o devir da vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De tudo, ficam três coisas: 
A certeza de que estamos sempre começando 

A certeza de que precisamos continuar 
A certeza de seremos interrompidos, 

antes de terminar. 
 

Fernando Pessoa 
 

Vivemos em um país marcado por enormes disparidades sociais. Grande parte da 

população encontra-se excluída do direito a renda, moradia e serviços essenciais como 

escolaridade, água tratada, esgotamento sanitário e coleta regular de lixo; enquanto muito poucos 

têm acesso a produtos de alta tecnologia tanto no que se refere à saúde, beleza, como bens de 

consumo. 

Esta realidade tem-nos levado a presenciar o crescimento de contingentes 

populacionais que se amontoam entre favelas e áreas de risco. 47,3% das crianças e adolescentes 

brasileiros, entre 0 e 17 anos de idade, vivem em famílias cuja renda per capita não excede a 

meio salário mínimo. Este índice atinge 70,7% se nos referirmos unicamente ao Nordeste109.  

Segundo o Mapa de Exclusão Social num País Assimétrico: Brasil (Abril/2003)110, o 

Nordeste lidera o ranking de exclusão social, com 41% de sua população nesta situação. 

Considerando o conjunto dos estados brasileiros, o Ceará ocupa o 5O- lugar nesta lista, visto que 

42,49% da população sobrevive em condições de grande precariedade. Este índice representa 

mais de três milhões de cearenses.  

Este imenso país, grande albergue de riquezas imensuráveis e pobrezas extremas, 

tem comprovado sua capacidade de ignorar a existência de enormes contingentes populacionais, 

simplesmente por não se configurarem nem como produtores, nem como consumidores em 

potencial.  

                                                 
109 Relatório: Um Brasil para as Crianças. Disponível em: <http:// www.redeamiga.org.br. >. Acesso em: 14 fev 
2005. 
110 O CEARÀ é o 5o- no ranking de exclusão social. Disponível em: <http:// www.comcultura.org.br. >. Acesso em: 
13 jul. 2004. 
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É neste contexto que, embora problemas como o desemprego, a miséria e o aumento 

da “população de rua” configurem, de forma cada vez mais patente, o cenário nacional, estes 

pouco têm mobilizado a atenção efetiva dos governos e da sociedade civil, a não ser quando se 

tornam ameaça à segurança e bem-estar do “cidadão de bem”. 

Embalados pelo abandono, tanto crianças, como jovens, adultos e idosos têm 

encontrado na rua um locus de moradia e sobrevivência. São pessoas que muitas vezes não 

possuem nem mesmo um registro civil, quanto mais a possibilidade de acesso aos “encantos do 

capital”.  

Em 2007, ano da última pesquisa voltada para o mapeamento dos meninos de rua, 

Fortaleza tinha 411 crianças e adolescentes em situação de moradia na rua111, dentre os quais 276 

eram do sexo masculino e 135, do sexo feminino112. A maioria destas crianças se diz oriunda de 

bairros com baixo índice de desenvolvimento humano, dentre os quais o bairro Bom Jardim 

desponta como o que mais contribui com meninos que migram para a rua, já que, sozinho, soma 

17,14%, enquanto o segundo bairro de onde mais se migra é o Centro, que reúde 9,64%.  

Eles estão distribuídos nas mais diversas áreas de Fortaleza, de modo mais evidente, 

os espaços que contam com grande fluxo de pessoas como terminais (29,2%), praias (24,3%), 

com destaque para a Av. Beira Mar e Praia do Futuro, além da Praça da Estação (16,3%), no 

centro da cidade.  

Há registros de crianças com até um ano de idade em situação de moradia nas ruas, 

embora 73,2% deles tenham de 8 a 16 anos. Este número representa 289 crianças, sujeitos que, 

embora em um número significativo, compartilham de uma realidade gritante: a invisibilidade. 

Não se trata de dizer aqui que não existem iniciativas de enfrentamento ao problema 

da criança e do adolescente em situação de moradia de rua. A cidade de Fortaleza pode ser 

considerada, inclusive, um exemplo significativo, quando organizações governamentais e não-

governamentais superam suas divergências ideológicas e instituem o Núcleo de Articulação de 

Educadores Sociais de Rua e a Equipe Interinstitucional de Abordagem de Rua, tudo em prol da 

                                                 
111 São considerados meninos em situação de moradia na rua aqueles que permanecem neste território pelo menos 
dois dias e duas noites fora de casa (critério estabelecido pela pesquisa). 
112 Estudo denominado por Pesquisa anual sobre a vivência de crianças e adolescentes em situação de moradia nas 
ruas de Fortaleza (mimeo), realizada por Equipe Interinstitucional de Abordagem de Rua - Núcleo de Articulação de 
Educadores Sociais de Rua em parceria com o Laboratório de Estudos da Violência – UFC (2008). 
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criança e do adolescente em situação de risco. Também foi desta cidade que surgiu a Campanha 

Nacional Criança Não é de Rua, a qual já conta com a participação de vinte e seis capitais do 

nosso país113 e mais de 330 entidades governamentais e não-governamentais. Além disso, está 

previsto para acontecer em Brasília - DF, ainda em 2009, o I Seminário Nacional Criança Não é 

de Rua, mais um trabalho relevante voltado para a referida causa. 

Estas iniciativas sinalizam certa mobilização em torno da criança e do adolescente em 

situação de risco pessoal e social mas, ao mesmo tempo, causa certa inquietação. Por que, a 

despeito de tantas ações voltadas à retirada da criança e do adolescente da rua, ainda não se pode 

identificar uma mudança significativa no cenário dos grandes territórios urbanos no que diz 

respeito a sua incômoda presença? 

Ao longo deste estudo, tive a oportunidade de conhecer diversos atores sociais que 

compõem este cenário. Conversei com crianças e adolescentes que circulavam por entre praças e 

terminais desta cidade, entrei em contato com seus múltiplos devires e me vi muitas vezes 

seduzida por eles. Conheci e troquei idéias também com diversos educadores sociais de rua, 

coordenadores, assessores, partilhei de suas angústias e inquietações. Participei também de 

alguns seminários locais voltados para a causa da criança e do adolescente em situação de rua, 

promovidos pelo Núcleo de Articulação de Educadores Sociais de Rua, também partilhando com 

eles suas interrogações e inquietações. 

Além disso, ao me aproximar da ONG O Pequeno Nazareno, tive a oportunidade de 

adentrar por outra face da questão: a institucionalização da criança e do adolescente em situação 

de moradia de rua. Observei o esforço de uma equipe extremamente comprometida com a causa, 

mas também senti no ar inquietações muito semelhantes àquelas que circulavam pelas esquinas 

das ruas, praças e terminais da cidade. Por que, a despeito de seus esforços, tão poucos ficam? 

Por que a maioria faz da OPN apenas uma breve fase em suas vidas? 

O fato é que o diálogo com estes atores sociais me fez ouvir talvez a mais significativa 

das interrogações: por que eles vão e vêm, circulando ora pelas ruas, ora pelos abrigos, ora pelas 

unidades de correção, ora pela própria família? Eles estão na rua porque não têm para onde ir ou 

porque, para o lugar que têm, não querem ir?  

                                                 
113 Dados atualizados em abril de 2009.  
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O Relatório final da Pesquisa Anual sobre a Vivência de Crianças e Adolescentes em 

Situação de Moradia nas Ruas de Fortaleza (2008) aponta para uma realidade no mínimo 

intrigante: do total de entidades pelas quais as crianças e adolescentes declaram ter passado 

durante sua permanência na rua, quase metade (49, 5%) se remete às unidades de meio aberto114, 

a saber, os CAPS (22,6%) e o Albergue Espaço Viva Gente (16,9%). Trata-se de espaços de que 

se caracterizam por um fluxo intenso de crianças e adolescentes em situação de moradia de rua, 

mas que pouco exigem uma fixação. Como unidade de meio aberto, sua clientela tem livre 

trânsito pela instituição, o que facilita a circulação (GREGORI, 2000) por entre as ruas e tais 

entidades, de modo que possam ser assistidos nas necessidades básicas, sem romperem em 

definitivo com a dinâmica da rua. 

Além disso, 32,3% dos entrevistados declaram ter passado por abrigos e, como se 

pode constatar, retornaram à situação de moradia na rua, fato provocativo de mais uma 

indagação: se tiveram a oportunidade de compartilhar uma realidade supostamente mais segura 

que a rua, por que a ela retornaram? O que há entre a rua e as entidades de atendimento a tais 

crianças e adolescentes que provoca este desencontro, ou melhor, este jogo de esconde-esconde? 

Grande parte dos autores que se dedicam à criança e ao adolescente de rua e na rua 

atribui como causa deste desencontro o fato que a rua vicia115, explicação que me parece 

insuficiente para o entendimento deste fato. Seria mesmo a dinâmica da rua uma espécie de 

droga que causa tanto prazer quanto dependência? Ou a questão estaria mais nas instituições que 

se propõem acolher os referidos meninos? 

Referi-me há pouco a uma realidade compartilhada pela criança e adolescente em 

situação de moradia de rua, a invisibilidade. Em seguida, fiz menção aos esforços de governos e 

sociedade civil em função deste grupo. Estas duas idéias podem, de início, parecer contraditórias, 

mas não se trata disto, principalmente se puder definir a que invisibilidade me refiro.  

Não estou aqui a dizer que ninguém vê (nem se preocupa, nem desenvolve ações 

políticas em sua função) estas crianças e adolescentes, mas que possivelmente haja nestas 

práticas algo em comum: ao fazerem-nos objetos de uma ação assistencial, poucos os vêem 
                                                 
114 O referido relatório categoriza as entidades de atendimento à criança e adolescente em situação de moradia de rua 
da seguinte forma: 1. Atendimento em meio-aberto, 2. Atendimento em abrigos, 3. Atendimento em órgão judiciais e 
policiais e 4. Conselho Tutelar. 
115 A este respeito veja Leite (1998), Silva & Milito (1995), Castro (2004) e João do Rio (1987). 
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como sujeitos. Em outros termos, poucos vão além da assistência e ousam percorrer pelo 

universo simbólico de tais crianças e adolescentes, atitude que busquei através desta pesquisa. 

O fato é que este estudo não teve por pretensão revelar nenhuma verdade absoluta 

acerca de meninos com experiência de moradia de rua, mas traduzir olhares diversos - muitas 

vezes difusos – lançados sobre a vida e a morte. Ele fala da trajetória de um grupo de crianças e 

adolescentes que trazia em suas bagagens pessoais experiências singulares, gestadas em um 

território também singular: a rua.  

Estes meninos assumiram o desafio de pensar sobre esta dupla dimensão da 

existência humana: vida e morte. Neste percurso - e através do exercício do olhar e da escuta -, 

vidas se encontraram e, por vezes, se debateram, tudo graças ao dispositivo do grupo-

pesquisador. 

De fato, quando me propus desenvolver este estudo, busquei romper com práticas 

convencionais de pesquisa. Tinha por pretensão transpor modelos metodológicos que se 

configurassem como um mero exercício intelectual de uma representante da academia, cuja 

prática se configuraria através da objetivação e produção de saber acerca de um grupo de 

excluídos, os quais supostamente nada têm, nada sabem e pouco têm a contribuir como sujeitos, 

apenas como objetos de estudo.  

Trabalhar segundo esta lógica seria participar de uma novela que se repete, sempre 

da mesma forma e cujos personagens têm o mesmo papel a desempenhar: o pesquisador, o 

pensador, a pessoa a quem cabe a tarefa de elaborar perguntas-coletoras de dados; os 

pesquisados, o fornecedor dos dados; aquele, figura central no referido processo; estes, sujeitos-

assujeitados, pois submetidos ao olhar definidor daquele a quem é permitido pensar. Sim, ousei 

rejeitar tais práticas. 

Também rejeitei o papel de pesquisador-garimpeiro intelectual, aquele cujo papel 

nada iria além de descobrir e revelar, à comunidade acadêmica, a verdade sobre o pensamento de 

sujeitos-pesquisados. Foi nesta perspectiva que elegi como parceira a Sociopoética e optei por 

colocar, como figura central da pesquisa, não o pesquisador, não os pesquisados, mas o grupo-

pesquisador, dispositivo composto por ambos sujeitos.  

Este grupo pensou, sentiu, devaneou, criou, intuiu em torno da vida e da morte, 

dimensões de nossa existência gestadas no fazer cotidiano. Operamos de maneira nem sempre 
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harmônica, nem sempre homogênea, mas de forma a constituir devires múltiplos e provocando 

territorializações, desterritorializações, reterritorializações. 

 Para tanto, tomamos o corpo como fonte de conhecimentos e de verdades, as quais 

foram produzidas no decorrer de nossa existência; saberes e verdades tantas vezes calados por 

forças normalizadoras...  

Assim, tomando como ferramentas teóricas as lógicas de entendimento de 

Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, Rolnik e Morin parti da concepção de que os sentidos de 

vida e morte que reverberam na existência humana são produções sociais, construídas nas 

relações entre os sujeitos, sejam eles de origem judaico-cristã ou de um grupo de meninos que 

compartilham em suas histórias a experiência de fazerem da rua um espaço de sociabilidade. 

Trata-se de produções que emergem de certos contextos - e que geram contextos -, enfim, 

produzem devires.  

Ao contrário do que defendem a filosofia e as ciências humanas tradicionais, não 

trabalhei com uma noção de sujeito fundamentada numa suposta natureza humana, mas com uma 

concepção de subjetividade de natureza industrial, maquínica, ou seja, essencialmente fabricada, 

modelada, recebida, consumida (GUATTARI & ROLNIK, 1999), segundo certas conjugações de 

forças produzidas e forjadas historicamente. 

Além disso, ao veicular este estudo, procurei renunciar às concepções que 

consideram estas crianças e adolescentes como vítimas de si mesmas ou da família que não os 

acolhe, não os educa ou mesmo os negligencia. Busquei também rever noções que atribuem a tais 

sujeitos uma suposta tendência à transgressão, questionando, por vezes, compreensões que os 

visualizam meros produtos de uma sociedade excludente.  

Intentei vê-los como sujeitos que trazem em si as marcas de um fracasso coletivo, 

um fracasso social, um fracasso político (SILVA & MILITO,1995:30), mas não me restringi a 

esta dimensão de análise, posto que o fracasso social a que me remeto também diz respeito a uma 

significativa dificuldade desta sociedade em reconhecer no outro o direito de ser algo além ou 

aquém das instâncias normalizadoras. 

Tive sempre em mente o desafio de favorecer a elucidação de elementos do percurso 

de adolescentes que passaram pela experiência de moradia de rua – hoje abrigados – e do modo 

como tal experiência colaborou na produção de sentido(s) à vida e à morte.  E foi a partir desta 
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perspectiva que pude perceber, neste grupo, multiplicidades, paradoxos e, por vezes, 

incongruências ou mesmo zonas de tensão.  

Estas produções se revelaram através de sentidos de vida, morte, mas foram bem 

além. O grupo-pesquisador se remeteu a experiência de ser menino de rua, aos paradoxos gerados 

em seu cotidiano, à relação com o próprio corpo e com os devires múltiplos produzidos numa 

vida que é jogo, é teatro, é labirinto, um lugar em que se pode se perder e morrer.  

Eles falaram do corpo, suporte de uma individualidade que se efetiva no espaço 

público e impessoal da rua. Corpo que é suporte da vida, mas que nos deixa vulneráveis à morte. 

Fizeram referência também à rua como um espaço com códigos e leis próprias, assim como à 

liberdade e autonomia de uma sociabilidade construída no amplo espaço urbano. 

Por outro lado, não se furtaram em destacar que é preciso aprender a lá viver, 

quando falaram dos acordos, parcerias, dos vínculos estabelecidos no processo de apropriação da 

rua. Revelaram a vida na rua como um jogo interativo, que demanda estratégias específicas.  

Mas suas produções não se fixaram unicamente a esta dimensão da rua, foram além: 

fizeram-me entrever o território urbano também como espaço estigmatizado e comumente 

associado, no imaginário social, à marginalidade; além de revelarem o movimento de ruptura 

com o cotidiano normalizado (a casa, a família, a escola) que ir para a rua simboliza. 

Mas que contradições escondem os muros simbólicos da rua? Caminhar pelas 

esquinas e praças do genérico e impessoal território urbano é circular por entre os espaços 

urbanos e sociais (GREGORI, 2000); é percorrer por entre os caminhos da vida e da morte; é 

andar em um labirinto; seguir por uma ponte escura com um buraco no meio; sempre atentos às 

armadilhas, pois um simples erro pode levar à morte.  

Além disso, nossos co-pesquisadores sinalizaram acerca do uso abusivo de drogas, 

de situações em que foram perseguidos pela polícia, falaram de situações que neles provocaram 

medo, mas também outras em que se sentiam senhores da rua.  

E falaram também da culpa injetada em suas consciências através do pensamento 

maniqueísta, da perspectiva da morte como castigo àqueles que se aproximam do que é 

qualificado como via do mal. 
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Aliás, fizeram referência incontáveis vezes acerca do bem e do mal, utilizando-se de 

um discurso moralista e conservador, ao passo que revelaram o quanto as noções de origem 

religiosa – judaico-cristã – são parceiras de uma sociedade pautada em modelizações e avessa à 

alteridade.  

Foi nesta perspectiva que nosso grupo-pesquisador referiu-se à morte como 

cumpridora de justiça, pois leva os maus e poupa os bons; à morte como consequência das más 

escolhas, quer em virtude dos caminhos tortos que se seguiu, quer por castigo de Deus, 

representante do bem. 

Mas este não foi o único sentido atribuído à morte. Nossos co-pesquisadores 

também a revelaram segundo sua potência destruidora e desestabilizadora, ao denotarem a morte 

como fogo, furacão, monstro que deixa o mundo de cabeça para baixo, faz os do bem agirem em 

direção ao mal, ou mesmo carrega o que há de bom na vida. 

Vale, no entanto, destacar que, embora a experiência de ser menino de rua 

contribua na representação de uma imagem de si associada à transgressão de uma ordem 

instituída, o grupo suplantou esta relação, visto que ora se colocou como crianças indefesas e 

vulneráveis às armadilhas da vida, ora como super-heróis, ora como atores, como garotos 

espertos, bons “viradores”.  

Do modo como estão permanentemente reinventando-se como sujeitos, mostraram-

se como puro devir. Enfim, falaram da rua e do ser de rua como uma experiência plural, num 

espaço igualmente plural, repleto de contradições.  

Volto, então, a minha indagação inicial: por que parece tão difícil lidar com tais 

meninos? Por que as iniciativas voltadas para crianças em situação de rua parecem tão pouco 

eficazes? Porque nenhuma delas rompe com o pressuposto de que eles precisam morrer 

psiquicamente para serem aceitos no “mundo do bem” (LEITE, 1998) e, de fato, os considera 

como sujeitos diferenciados da norma. 

É nesta perspectiva que, embora se queira negar sua existência, ou mesmo patologizar 

seus modos de ser, eles falam de todos nós. Supostamente alheios às normas sociais, eles não só 

se reinventam na cidade, mas reinventam a cidade, ao romperem a ordem estabelecida e 

provocarem desordem. É assim que os meninos de rua ameaçam nossa condição, não 

necessariamente por aquilo que podem nos causar, mas pelo que representam à “sociedade dos 
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normais”. 

De que maneira esta experiência plural contribui na produção de sentido(s) à vida e 

à morte para crianças e adolescentes com experiência de moradia de rua? Como a vida, a rua é 

uma multiplicidade heterogênea. Como a morte, a rua jamais se revela por completo, é sempre 

indiscernível. 

 

Ao concluir esta pesquisa, tenho a sensação que desenvolvê-la significou enfrentar 

diversos monstros pessoais: a morte, encarnada na perda e no luto de pessoas tão queridas; as 

crianças de rua, que até então me causavam um misto de medo, pena e incômodo e, por que não 

dizer, a própria tese, um exercício, para mim, de grande responsabilidade, um desafio.  

Olho, então, para o longo caminho que ficou para trás, vejo pedras, armadilhas, 

labirintos, máscaras e percebo uma dupla captura: nossa! Como nos fizemos crescer, eu e “os 

meninos”. 

E ao olhar para a trilha que se abre diante de mim neste momento, ouso manifestar 

um desejo escondido, muito bem guardado sob os ditames da academia: que esta produção possa 

contribuir com o debate em torno das crianças e adolescentes em situação de moradia de rua e, 

em especial, com a Educação. Que ela favoreça um repensar do modo de se fazer escola e 

educação! Que mobilize entendimentos outros, menos modelizadores e normatizantes. 

Além disso, torço para que este percurso possa contribuir para a visualização das 

crianças e adolescentes em situação de moradia de rua como sujeitos que, como todos nós, têm 

um modo próprio de se situar no meio social, de ir de busca da realização de seus desejos, de ser 

no mundo, com o mundo. Enfim... 

Que este estudo não tenha um fim em si mesmo! 
Que não se perca na escuridão, 
Não que cause uma revolução!  
Não, não tenho tamanha pretensão...  
Posto que é gota de oceano 
Pingo de chuva no chão 
Mas que cause “rebuliço” 
E cumpra sua missão. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 
DIRETOR DA ORGANIZAÇÃO O PEQUENO NAZARENO 

 
Estou realizando uma pesquisa intitulada Sentidos de vida e morte para meninos com experiência 

de moradia de rua, cujo objetivo principal é conhecer concepções e entendimentos que 

adolescentes ex-moradores de rua tecem acerca da vida e da morte, porque - e para que – viver e 

morrer. 

Para tanto, serão realizadas observações em torno do cotidiano desta instituição de abrigo, as 

quais serão registradas em um Diário de Campo; entrevistas com educadores da referida Ong; 

além de quatro oficinas temáticas com um grupo de garotos ex-moradores de rua. 

Com estas informações, solicito sua autorização para a participação de parte de sua clientela 

(grupo de 10 a 15 garotos) e de seus funcionários nesta pesquisa. 

É necessário também esclarecer que: (1º) sua autorização deverá ser de livre e espontânea 

vontade; (2º) que os participantes desta pesquisa não correrão nenhum risco à pessoa; (3º) 

ocorrerá a identificação da instituição, mas a dos participantes será mantida no anonimato; (4º) 

qualquer colaborador da pesquisa poderá desistir da participação no momento que lhe convier, 

sem prejuízo ao mesmo; (5º) será permitido o acesso às informações sobre os procedimentos a 

pesquisa em pauta; (6º) somente após ter sido devidamente esclarecido V. S.ª poderá assinar este 

documento. 

Em caso de dúvidas, poderá comunicar-se com a pesquisadora Eveline Maria Perdigão Silveira, 

residente à Rua Joaquim Lima, 950, apto. 503, Papicu. Telefones: 3249.4991, 8897.8848. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da UFC encontra-se à disposição para reclamações pertinentes à 

pesquisa pelo telefone (85) 3366.8338. 

Fortaleza, 23 de janeiro de 2007  

 

______________________________                             ________________________________ 
     Josef Bernd Rosemeyer                                Eveline Maria Perdigão Silveira 
Diretor da ONG o Pequeno Nazareno                                                  Pesquisadora 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA DE EXPLICITAÇÃO 

 

• Como conheceu o OPN? 

• Como era sua vida antes de vir morar no sítio? 

• Você já teve muitas experiências na vida, em que momentos você se sentiu bem perto da 

vida? 

� E perto da morte? 

�E diante da vida e morte misturadas? 

• Você conhece alguém que viu a morte de perto? Como foi? 

• (VIDA E MORTE CAMINHOS) Em que situações da sua vida você se sentiu andando 

pelos caminhos da vida e da morte? 

• (VIDA-MORTE-FURACÃO) Como será ser carregado pelo furacão da vida? Você já se 

sentiu assim?Como foi?Só tinha coisas boas? E as ruins? 

           �E pelo furacão da morte? Só tinha coisas ruins? E as boas? 

• (VIDA-LABIRINTO) Algum dia na vida você se sentiu como se estivesse em um 

labirinto? Como foi? O que aconteceu? 

���� Dentro do labirinto da vida, um dos meninos disse assim: “para passar por ali tinha 
que pagar, senão morre”.Já aconteceram com você situações em que a pessoa tinha que 
pagar senão morria? 

• (MORTE-MAL; VIDA-BEM) A morte pode ser uma coisa boa. Quando? Em que 

situações? 

���� Você conhece alguma morte que foi uma coisa boa para a pessoa? 

� E a vida, pode ser algo ruim? Quando? Em que situações? 

• Em um dos nossos encontros, um dos meninos desenhou um olho e disse assim: ‘este aqui 

é o olho do camburão, ele vai pegar o menino”. Que é esse OLHO DO CAMBURÃO? 

• (ESCOLHAS: VIDA-MORTE, BEM-MAL) Como acontece isto? Você já se sentiu numa 

situação assim, tendo de escolher? 
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���� Sempre tem escolha? 

� É sempre fácil saber a diferença entre o que é de vida e o que é de morte? 

� E o que é do bem/ que é do mal? 

• (MÃE DA VIDA) Quem é o pai da vida? 

• (A CARA DE MALVADO PODE MATAR) Você conhece alguém que morreu ou quase 

morreu por causa da cara?  

���� Em que situações a pessoa faz “cara de malvado”? 
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APÊNDICE C - TEXTO TRABALHADO NA OFICINA 3 
 
VIAGEM IMAGINÁRIA À CAVERNA DA VIDA, DA MORTE E DO TEMPO  
 

Vamos agora fechar os olhos e respirar bem fundo ......................Vamos nos preparar para fazer 
uma viagem pelos nossos pensamentos ............ pela nossa imaginação............. Vamos imaginar 
que nós não estamos aqui, mas em outro lugar ..... com muito verde........árvores bem grandes e 
cheias de frutas. Estas árvores fazem deste lugar uma floresta cheia de sombra e com muito 
vento...... 
Acontece que enquanto você passeia pela floresta descobre uma coisa: UM CAMINHO ..... 
parece uma trilha que alguém fez só para poder passar. Para onde vai esta estrada? Quem terá 
feito isto se parece que não passa ninguém por aqui? De repente..... você começa a ouvir umas 
vozes bem conhecidas e aí dá uma vontade imensa de seguir por ali......... Você sente que algo lhe 
chama para ir.......................Você vai andando, andando, observando o caminho.........Mas aí você 
percebe que enquanto anda, vai vendo umas coisas que são suas.... coisas da sua história..... 
Coisas que lembram sua vida........Será que este caminho foi feito só para mim? O que você vê 
nesta estrada? 
De repente..... mais uma surpresa: o caminho acaba e........ Aparece, como numa mágica, uma 
CAVERNA. Mais uma vez você sente uma vontade imensa de entrar....... até parece que tem 
alguém lhe atraindo até ali.......... E você entrou.  
A caverna era cheia de surpresas, coisas muito diferentes mesmo, que você nunca ia imaginar 
encontrar ali ... 
Mas enquanto você estava distraído......... Aparece uma pessoa... Não! Aquilo não era nem gente, 
nem animal...... Era um ser, parecia alguém saído dos filmes de mistério!!!!!!!!! Mas tinha um 
rosto amigo, sorridente............ 
- Eu estava esperando por você116 
- Eu??????? 
- É. Está vendo aquelas portas? 
- Hum Hum... 
- Uma é a porta da VIDA ..... A outra é da MORTE ..... E aquela ali é a porta do TEMPO. 
Por trás de cada uma tem uma PEDRA QUE LHE DARÁ  PODERES ESPECIAIS .....poderes 
sobre a vida ... a morte .... ou o tempo.Você pode escolher a porta que quiser.......... mas só pode 
uma!!!! As outras você vai ter que esquecer..... 
- Mas, mas que poderes são estes? 
- Aaaaaah! Isso aí você só vai saber quando abrir a porta que você escolher. 
 
E A CRIATURA  SUMIU!  
CADÊ AQUELA COISA? PARA ONDE ELA FOI?  

 
- ÔOOOOOOO....... CADÊ TU? ONDE VOCÊ FOI, MACHO? 
 
É........sumiu..... E agora? É melhor eu voltar. 

                                                 
116 O momento de leitura do texto foi feito a dois, facilitadora e co-facilitadora. As falas da facilitadora estão em 
itálico e representam a voz da criatura imaginária. 
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De repente você olha para trás e não vê mais nada.... nem caverna, nem caminho, nem 
floresta...NADA.  

- TÔ PERDIDO! 
_ A saída é pela pooooortaaaaaaaaa................. (é a voz da criatura!) 
 
E agora? Qual eu vou escolher? Será que dá pra confiar? O que será que tem atrás dessas 
portas......Vamos lá!  
Você respira fundo ............ escolhe a porta e......... está ali a pedra......... pega a pedra 
e.........ganha os poderes ............ 
 
Que porta você escolheu? Como era a pedra que você encontrou? Que poderes você 
ganhou? O que fez com eles? Como conseguiu sair dali? 
 
Agora, devagarzinho você vai abrindo os olhos e, em silêncio, vai receber o material e mostrar 
COMO FOI SUA VIAGEM:O caminho, a caverna, a criatura, as portas, a pedra, os poderes e a 
volta. 
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Anexo 1  

Oficina 2 : relatos 

 

1. É um tribal. A vida é uma tatuagem...tribal. 

 2.É uma casa, uns coqueiros... a vida é a natureza. Eu gosto da natureza 

 3.É uma casa com um monte de areia, umas janelas, telhas... tem uma cerca ...e um curral. É para 
a gente viver na casa não na rua A vida na casa é mais boa, na rua é mais ruim. Na rua a gente 
apanha. (...) Eu desenhei um menino fugindo de casa, saindo da vida boa para uma vida ruim. Eu 
pensei em mim eu quando eu fugi de casa._ Eu fiz o sol se pondo, um menino fugindo atrás da 
vida, por que ele roubou muito, coisa assim, coisa de errado, aí foi atrás da vida. Aí tem escrito 
assim: a vida é o mar e a natureza._ A vida dele era muito ruim._ Muitas coisas ruins..._ Nós 
apanha, nós dorme no relento... no chão sujo... Ele roubou e está saindo correndo da polícia. 

4.É uma casa.... Tem uma porta, duas janelas, tem uma árvore, os passarinhos. (Está escrito aqui) 
“a vida pode ser uma natureza”. É o coco dando do coqueiro.... 

5.Isso aqui é um caminho da vida.(Esse caminho leva) à liberdade. É cheio de dobrada, de 
armadilha. Se errar o caminho leva pro beco da morte. (Lá) tem muita coisa ruim...Coisa que 
você não pode imaginar._ Se se perder nesse caminho, na eternidade fica lá. 

6.Este é o caminho da vida... É o caminho da morte também. Tem o caminho da morte e da vida 
boa também. (No caminho da morte...) tem ruindade...O diabo chupando manga. Tem três olhos, 
um de vidro e dois de boi. A vida é boa...A vida é ótima e ruim. (De ruim tem...) Droga, 
maconha...(Tem) o caminho da vida e da morte.Tem separação.O lado de cá é o da vida e o de lá 
é o da morte. É que o da vida é o mais claro e o da morte é o mais escuro. No da morte tem 
maldade. (entre os dois) é o caminho da liberdade. Escolhe. Se você quiser ir pro caminho mau... 

7.É um dragão. Ele bota fogo.  É bom ... soltar fogo. 

8.Estou vendo um dragão. Ele solta fogo... para se defender do mau. 

9.É a vida. Parece com um  furacão. A vida às vezes pode ser um furacão. É vento que  pode 
enxugar a gente, pode fazer frio na gente, pode levar até a gente. Acho que ele (furacão) pode 
levar pro mau. Tem um bocado de coisa ruim.. Bicho, dragão... (coisas que) podem fazer muito 
mal à gente. Pode queimar a gente... Dói. 

�É o olho do camburão, olho do camburão vai pegar o menino117. 

(Enquanto falava do bicho-dragão, desenhou um animal desconhecido, parecido com o dragão 
anterior, só que maior)_ Este é o chefe. Ele pode matar. A gente pode achar este bicho no meio 
da vida. 

10.Aqui é uma mãe com um filho. Este filho representa a vida. É nós... seremos nós no futuro. E 
a mãe é deus que cuida de nós (...) Ela está protegendo ele. Nós precisamos de proteção...da mãe 

                                                 
117 Os relatos acompanhados deste símbolo (�) indicam a interrupção da fala por outro co-pesquisador.  
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natureza. (Ela protege) do mal que os homem fazem. (Esse mal pode) incentivar a gente a 
...matar. A mãe natureza está protegendo a gente da morte. (A morte pode vir) através dos 
homens, que maltrata a natureza, que polui o ar. Essa criança pode morrer...no futuro.  

�Quando a gente vê uma arma, aí vê a morte bem de perto.  

É uma mulher com um menino nos braços. Ela está segurando uma vida, que é o filho dela. (ela 
está de óculos) Para proteger do sol. Protege de outras coisas... poluição. E ela está dando de 
mamar para o filho dela. A vida é difícil, tem que passar de barreiras... 

11.É uma casa, os passarinhos voando no céu, o sol e as nuvens. E aqui é o caminho da vida e da 
morte. (Escrevi) “O caminho da vida é importante para mim”. No caminho da vida tem 
pedra...para a gente caminhar em cima delas. São pedras boas. No caminho da morte não tem 
pedras, é tudo assim, em cima e embaixo. 

12.É uma cachoeira, uns coqueiros, uma árvore, uma casinha pequena, umas plantas ao redor dos 
coqueiros... Depois eu fiz uma fábrica com a bandeira do Brasil. Aqui é um negócio saindo 
fumaça (chaminé). Ali é uma nuvem, passarinho e um sol. Botei: essas palavras são mágicas: paz 
e vida, esperança, coração, união, felicidade, amor, amar, parabéns, boa tarde, carinho, boa noite. 
(Esta é...) uma fábrica de fazer coisas do Brasil. Bandeira do Brasil, roupa de Brasil. É para isto: 
amar nosso país...e essas palavras representam muita coisa. 

13.É uma casa, uns coqueiros e os urubus. A natureza...(os urubus) Eles estão voando...Porque 
eles gostam de voar. Igual ali (aponta para urubus sobrevoando região do sítio). É bom... Eu 
gosto mais de fazer isto. 

14.É uma mulher vestida de bruxa. É uma máscara. Foi em um circo. Um circo onde ela põe a 
máscara e faz um teatro. Ela que faz a gente de sapo. Transforma a gente em outras coisas. É uma 
bruxa do mal. (Mas) sem a máscara ela não é do mal. E tem um homem que está sozinho na mata. 
Ele está caçando (tem na mão) um pedaço de pau. Ele está protegendo os animais. Ele está com 
cara zangado. Por que ele se perdeu pela mata...aí ele...ficou com raiva. Ele quer voltar para a 
casa dele. 

15.Eu fiz uma árvore com umas sementes – porque ela ainda não nasceu -  uma  Igreja, de Deus, 
uma nuvem um sol. É sobre a vida, que a vida é muito boa, a natureza... É que quando a gente 
está doente, quando está com o demônio... vai para a Igreja rezar. Aqui é a Igreja de 
Deus...(Quando a gente fica com o demônio na vida) Deus ajuda a gente. Ela fica muito ruim, 
assim, querendo matar os outros, quando não era para fazer as coisas... Não era para acontecer 
isto... Aí Deus vai a ajudar a gente... 

16.Eu fiz um coração com asas, voando para quando alguém tiver triste vir... esse coração é para 
que todo mundo fique alegre, pensando em Deus, todos fiquem bem... As asas não é para voar 
não, é para quando tiver uma coisa assim... de mau....é para pensar no coração e o coração dizer a 
ele que... o que é para ele fazer na vida, que para trabalhar, ajudar as famílias...só isso. (Na vida) 
aparecem coisas boas, mas às vezes tem coisas ruins. Um menino quieto, aí vem outro arengar... 
ele não quer nada de brincadeira... ele só quer brincadeira boa aí vem o outro com brincadeira 
ruim, vem bater nele, vem chutar... 

17.Aqui é um homem trabalhando, tirando coco para vender, outro levando água para beber... 
aqui os barraco onde eles moram ... aqui uma ilha, os pássaros- que é da natureza -, o sol, para 
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dar luz à terra, uma nuvem, um pássaro... aqui é a lua...Na vida tem coisa ruim também. Roubar, 
ser maltratado, apanhar, droga, pegar as coisas alheias, correr dos “cana”...Eu vou mudar de vida. 

18.É a natureza... é bom desenhar a natureza. A vida é boa... (nesta casa) A gente mora lá, nós 
janta... faz comida, almoça, janta... e só. 

19.Aqui é um coqueiro, uma casa, um homem em um barco pescando, outra casa, uma árvore. 
Aqui são os pássaros, uma nuvem, outra nuvem e o sol. Na casa... as pessoas moram, fica 
dormindo, faz comida para comer... aí pronto. 

20.O caminho do bem e o do mal... Se quiser ir pelo do mal... tudo bem. Se quer ir pro mal... se 
quiser escolher o do mal... tem o do bem. É melhor escolher o do bem. (no caminho do mal) tem 
muitas besteiras, ne? Tem umas coisas “velhas” lá... coisas “velhas”. O cão fica mandando a 
gente fazer umas coisas velhas. Fica atentando a gente... como tem nos filmes...o cão velho 
manda a gente trabalhar lá no inferno...Ele pode estar em qualquer caminho. Que ele atenta... só 
que...quem vai na tentação dele. Fica no caminho aqui que é o do bem. Aí o cara vai para o do 
mal. “bora, cara, pro caminho do mal”. Vai sofrer as consequências. 

21.Aqui é o sol, uma casa, um colégio, tem uns passarinhos, um carro...Tem um menino que vai 
para o colégio. De manhã cedo – ou de tarde – aí tem os passarinhos, as nuvens, o sol... de 
manhã... Tem também uns urubus que come carniça. 
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Anexo 2  

Oficina 3 : relatos 

 
 

1.Eu desenhei uma porta que é... uma da morte, uma da vida ...uma do tempo. Aqui tem um 
homem azul que é o mal perguntando. Aí eu fiz a escuridão, que é onde as mortes moram. (A 
porta da morte) é vermelha. É dos homens... eles fazem a pedra...da morte. A pedra da morte é 
muito ruim...É muito ruim. Agora, a porta da vida é muito boa. É para o homem ver e escolher, 
né?  
2.Aqui é o caminho da vida. (Ele) é preto com azul, o chão, que é a água e tudo escuro. Porque... 
nós que escolhe o caminho da vida. Porque... daqui pra lá tem muita ruindade. Muitas... E aqui 
tem a porta da vida, da morte e do tempo.(A porta da vida) É branca .. porque a vida é clara, a 
vida é boa. (A porta da morte é amarela). Porque na morte a gente vê tudo claro.E a porta verde é 
do tempo. É a natureza.E aqui são dois homens conversando sobre a vida, a morte e o 
tempo.(Abaixo da porta da vida) tem a pedra que a gente tem e que tem muitos poderes, poder da 
vida, de viver bem. Embaixo da porta amarela) tem a pedra da morte... poder de ruindade.E tem a 
pedra do tempo. Que trás muitas coisas do tempo ruim, do passado.No meu caso, pensamento 
ruim... Pensar em pessoa morta, pensar na ruindade de uma pessoa. 
3.É uma casa, a nuvem, os pássaros, o sol e as portas. Elas são vermelhas. (A porta da vida) acho 
que é a primeira, a porta da morte é a segunda, do tempo a terceira. ( Sob a porta da vida) tem a 
pedra...Pedra da vida.É redonda. Tem a pedra da morte. É redonda também. Todas, tudim... E 
tem o monstro. E aqui é a caverna (referindo-se a retângulo branco no canto direito do papel) 
4.O vermelho é o caminho, a parte do meio é o lago. É bom ... para a gente tomar banho dentro. É 
assim. O caminho da vida... aí escolhe. E aqui é o portal para entrar. Você vem pelo portal aí 
escolhe para entrar. 
5.Fiz uma casa, a mulher saindo para ir para a caverna e as três portas. Aqui é a porta da 
vida(vermelha), a da morte(preta) e a do... tempo(azul). A porta da morte é preta. É porque os 
caras se vestem de preto para matar os outros. Aí eles ficam com uma coisa e matam as pessoas. 
Tem uma pedra, a pedra da morte, tem o poder da maldade. Só trás maldade ...para os outros... 
Matar os outros, atrapalhar os outros, bater nos meninos... (Na porta da vida) tem uma ruma de 
meninos brincando e a pedra da vida, (que tem) poder de dar alegria, o amor, a paixão...e trás 
muita alegria pra gente. (Esta outra) é a porta do tempo e a pedra do tempo, (seus poderes são de) 
cuidar da natureza, respeitar a natureza, não sujar, cuidar dos seres vivos, cuidar dos animais. 
6.Eu fiz o caminho, a caverna com três portas, o caminho da vida e as três pedras que dá poder à 
gente. (A porta da vida) é quando você está imaginando que está feliz, está brincando.(A porta da 
morte) é essa do final. (Ela é) muito ruim. Os outros matando os outros, é guerra, muito 
vagabundo, muita guerra. (A porta do tempo) é muito boa.Tem muitos animais, natureza, a gente 
do bem. (A pedra da vida tem) poder da gente derrotar o outro. A pedra da morte tem poderes que 
mata as outras pessoas e a pedra do tempo dá poder...da gente... se salvar ...do pessoal...do mal. 
Tem o (caminho) do bem e o do mal.O do mal é esse que vem para baixo... Porque tem muita 
pessoa ruim. Que mata a gente, maltrata a gente. 
7.Tem um sol, os passarinhos, nuvem, tem três portas: uma da vida, uma do tempo, uma do mal. 
Aí tem o caminho do mal, o caminho do tempo e o caminho da vida.  A porta da vida é azul 
porque é a cor do céu, bonita... é uma cor muito assim, que representa a vida. (Para chegar na 
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porta da vida) tem um caminho.É um caminho cheio de pedra, espinho, para chegar no bem. Mas 
depois quando chega tem um paraíso: céu azul, muita pessoa bonita, legal...os animais.(A pedra 
da vida) é a pedra do poder, poder do bem. (A porta do tempo) é amarela, tem as estrelas e tem 
tudo amarelo. Representa o sol. A pedra (do tempo) que tem o poder, que dá o poder para nós 
sobrevivermos. Porque se não fosse o tempo nós não estávamos vivos... nós não íamos existir 
sem o tempo. A porta morte é a preta. É preta  porque representa a escuridão. Coisa ruim para nós 
no escuro, muita coisa ruim no escuro e tem aí um caminho lindo, maravilhoso, que é muito fácil 
chegar nesse caminho, mas quando chega no final, aí o cara cai dentro do buraco, cai em um 
lugar muito ruim. O caminho é muito fácil para chegar, mas quando chega a pessoa se arrepende. 
No caminho tem uma pessoa...representando o mal. Resolveu vir por um caminho ruim, aí estava 
vindo, andando...É uma pessoa muito mal... pessoa muito má... Porque roubava, matava os 
outros... por causa disso. (Até chegar na porta da vida) são pedras, os espinhos, as cercas 
tampando... aí fica muito difícil passar. 
8.Eu fiz a caverna, aí eu fiz o caminho, depois eu colori aqueles matos, fiz o coisa do céu, azul... 
Aqui são as sombras...das outras coisas... de árvore ... que não dá para ver... Aqui era maior! Eu 
ia fazer umas árvores assim, ao redor... Aí eu ia fazer as sombras. A porta da vida é cheia de 
gente boa que entra. Quem escolher a porta da vida será bom, pessoa que faz tudo de bem.... fazer 
o que tem que fazer na vida, brincar, se divertir, ficar brincando, correndo... fazer tudo de bom.( 
A cor) É branca. A porta do tempo é azul. Na porta do tempo... quem escolher... podia voltar o 
tempo, de volta quando era menino... ver as famílias que já faleceram, ver tudo de bom que era 
antes.Na porta da morte só tem maldade: gente que rouba, gente que mata os outros, faz coisa 
ruim, fica batendo nos outros para pegar o dinheiro, mata, mete porrada nos caras, nos homens... 
só coisa maldade que faz. (A pedra da morte) dá qualquer coisa que ele quer de ruim. Se ele 
quiser coisa de matar, matar os outros assim ...  tem poder só da morte, só de ruim. 
9.Uma casa, um coqueiro, outra casa aí, uma árvore.É o caminho aqui vai pra caverna.... E aqui é 
uma pedra, outra pedra, outra pedra. A pedra de Deus...é... a pedra da vida. (Ela tem) poder do 
bem. (A criatura) Ele me ajudou... Ele mandou eu ir pela porta lá (da vida), eu fui lá,  eu peguei o 
poder e saí de volta. (A pedra) era pequena. 
10.(Um trecho desta entrevista foi perdido).Escolhi a porta da vida. Por que a vida é boa. E 
porque eu vou me criar gente boa. (Lá) tinha coisa boa. (Dentro) tinha um martelo... e tinha a 
pedra... poderes...de ser educado. (A estrada preta) é a estrada do caminho...da vida. E aqui é um 
túnel...para nós atravessarmos para outro mundo. (Lá tem ) gente que fala inglês. A porta da 
morte é preta. (Lá) tem uns vagabundos, os caras que roubam o Banco Central, que faz maldade 
com os idosos... tudo isso.A morte é preta. A vida é branca. (Essa casa) é uma capela. É para 
escutar Deus.Ele está em todos nós. Ele está no meio de nós, nós só não estamos vendo ele. 
11. Aqui é o escuro...É a escuridão.(Lá) tem a pedra, a caverna...(Na caverna) tem a porta da vida 
e tem uma cruz. 
12.É uma casa, tudo preto... É a escuridão. (Lá) Tem uma porta... da vida. (Na porta da vida) tem 
a pedra... dá poder de coisas boas...da vida 
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Anexo 3 

Oficina 4: relatos 

 

(1)(Para representar vida e morte) escolhi o rosto. Porque o rosto da pessoa é muito lindo. 
É pelo rosto que a pessoa escolhe vida ou morte. 
(2)Escolhi a cara. Pode matar... a cara de malvado. Se atirar na cara morre. Se atirar no 
pescoço... é fatal não é? 
(3)O braço. Porque com o braço se defende, com o braço pode bater e pode morrer... Ele 
(o boneco) nunca vai na vida boa...rouba, mata, é assim. 
(4) (Este boneco) tem dois olhos bem grandes, a língua e o cabelo Ele está dando língua 
pros outros. Ele tem o modo de dar língua pros outros e acaba matando ele.(...) Porque o 
pessoal não gosta dele dando língua e acaba mandando ele para a prisão. Só tem dois 
caminhos: cadeia ou morte. Assim que é a vida. A vida é boa... A vida é mau. (O boneco) 
ele tem o olhão. 
(5) O boneco tem dois olhos, uma boca, um nariz, sobrancelha e aqui (próximo aos olhos) 
é onde está pintado...  o cabelo e a barriga dele. Olha o tamanho do “buchão”! É meu 
bucho, né? (A parte do corpo representa a vida e a morte) é o que tem dentro da barriga 
dele.Tem uns papel de jornal, de notícia do pessoal que morreu, dos que foram preso, de 
assalto...(No pescoço) ele tem uma coisa que é para segurar ele, para não apartar a cabeça 
do corpo. Se apartar aí morre. 
(6) Eu fiz um coração, uns coqueiros dentro... É que o coração é para dar vida. Se nós não 
tivéssemos coração nós não éramos vivos. É o lugar da vida.O coração da vida. 
(7) Eu fiz um boneco. Fiz o meu rosto e o meu corpo todo, o meu cabelo...É que quando a 
gente morre vai o corpo todo, não sobra um pedaço. (Representa a vida e a morte) a 
cabeça, o peito e a barriga. Porque sempre quando vai brigar os caras vão na barriga  ou 
então na cabeça. Ter bala, faca, qualquer coisa. 
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Anexo 4  

Oficina 5 : relatos 

 
1. Aqui é assim: passa pelo caminho da morte, depois da vida, vai pelo caminho da morte, 
dobra em um monte de encruzilhada, à noite, só dobrando. Ai chega no caminho da vida. 
Encruzilhada da vida e da morte. Tem coisas legais. Nós faz as coisas...E tem coisa ruim...  
Eu não sei (como é) que eu nunca vi. Aparece as coisas  e a gente imagina. Como no 
“Auto da Compadecida”. O cão fica querendo levar os outros para o mau caminho... o 
resto nenhum vai, só pór causa da nossa mãe, a Maria. Aí a Maria mandou o cão ir 
embora, para não levar as pessoas. Tinha umas partes mais difíceis aquela parte que tinha 
umas carrapetas, que espinhava a gente. Aí dobrava, se arrastava, apertado. É o caminho 
da morte era bem estreitinho, as cadeiras, nós passávamos. 
2. Aqui é uma ponte, é a ponte da morte. Quem passar por ela é arriscado a morrer. Ali 
tem uma ponte, tem um buraco no meio que é arriscado morrer. (Na vida) a ponte... o 
escuro, que é arriscado bater em alguma coisa e morrer, só isso.(A gente vive) porque 
Deus quis e a nossa mãe teve a gente.(As pessoas morrem) porque... A vida é perigosa, aí 
eles morrem.Que a pessoa é arriscado morrer. A pessoa não vai pelo caminho certo aí é 
arriscado morrer... O caminho da morte... É escuro. 
3. (A gente  vive) porque a gente tem vida! Por que a gente tem coração. (A gente vive) 
para amar. A gente morre para morrer... (As pessoas morrem) Porque cada um tem a sua 
vez, é Deus que sabe. Eu posso morrer, a Sra. pode, isso aí depende de Deus, ele sabe a 
nossa hora. 
4. Aqui é o jogo da vida e aqui o jogo da morte. Aqui no jogo da morte vai vai vai 
(apontando um caminho) aqui encontra.O caminho do jogo... Vai, vai... Aqui a casa da 
morte e aqui a casa da vida. (A casa da morte) tem muitas coisas más... (A casa da vida) 
tem um monte de coisas boas... Tem um monte de pato, de árvore... (A gente vive por 
que...) vivendo... Sei lá. Como é que vai viver o tempo todo? Quando passar por aqui 
(trecho do labirinto) tem que pagar, se não pagar morre. E aqui é uma igreja, que é de 
deus, que tem uns pássaros cantando, umas nuvens, um sol..  A vida é um jogo. (A Igreja 
está no jogo da vida) por que sim. A igreja também é boa, pra gente ir, para receber Jesus. 
5. É um labirinto. É o jogo da vida. O labirinto é um espaço onde a pessoa se perde... Tem 
que ficar junto, no grupo. Só que se separaram tudim. Se perderam de um por um. Tem 
umas partes trancadas, que eles ficam presos. São umas partes... que eles não sabem... aí 
ficam trancados, as portas se fechando, aí eles vão morrendo. Aqui é (o lado)da vida e aqui 
é (o lado)da morte. Porque eles se separaram. Ele se separou. Ele foi para cá, separou do 
amigo dele. (Ele se separou) por que ele estava gostando de ficar sozinho. Aí saiu, foi para 
a morte, pro cemitério, morreu. (Ele morreu) por que ele saiu. Os amigos dele iam ficar 
tudo junto, ele se separou dos amigos dele, aí morreu. Ele sabe, é para ficar junto... Eles se 
separaram. (As pessoas) vivem porque saíram e conseguiram. (Saíram) do labirinto para 
não morrer logo. (As pessoas morrem) porque eles seguiram pelo labirinto sem saber o 
caminho, os caminhos certos. O caminho da vida e não ir pelo caminho da morte. Mas 
existe um labirinto que é só jogo da vida. Não tem morte. É só uma brincadeira deles. Eles 
estão andando, aí tentaram sair e conseguiram. Se for por aqui não dá, vai pó aqui aí está 
fechado, vai por aqui, aqui, deu a volta, aí saiu. Ele conseguiu sobreviver. Aí ele vai buscar 
o amigo dele, o amigo vai e pega a irmã dele, ela pega a amiga dela, a amiga dela vai 
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buscar a irmã dela e aí vão se juntando um por um. (O labirinto tem um segredo que eles 
não sabem. É a bola, que  pode esmagar eles e a parede que se fecha, que pode fechar 
eles... e tem a teia de aranha, que é um buraco que tem jacaré.) Eles não estão sabendo, não 
perceberam... o segredo. Aí caiu... Quase morre, apenas conseguiu passar. E o caminho da 
vida acabou. 
6. Tinha o (lugar) da morte... Debaixo da sinuca tinha uma bola, e u pensei que não ia 
passar não. Eu ia ficar o tempo todo lá, por isso que era da morte... O Totó, as latas, o 
jornal... Era o jogo da vida e morte. Eu imaginei uma coisa muito ruim, eu taquei a minha 
cabeça nas coisas. (As pessoas morrem) por causa de confusão, se mete em confusão aí 
morre. 
7. (As pessoas vivem) porque nós nascemos para viver. Depois morre... (As pessoas 
morrem) porque fazem coisa ruim... Roubar, brigar com os vizinhos, brigar de faca, 
assaltar banco... (A gente vive) para nós trabalhar, namorar, ter filho, cuidar da nossa mãe 
e da nossa irmã. (Mas) nós não nascemos para viver para sempre. Nascemos para morrer. 
8. É o caminho da vida e da morte. O jogo da vida. Aí tem o caminho da vida e da morte. 
E dois caras têm que se encontrar no meio do caminho. (São) dois amigos. Se separaram e 
ficaram com raiva. É um caminho que tem muita maldade. Coisa ruim... Demônio, a 
tentação etc. (As pessoas morrem por que...) Jesus que sabe, por que Jesus quer. Jesus tem 
um calendário que diz o tanto de pecado que os outros tiveram. E chega sua hora... Vai 
depender dos pecados. Se você matar, Jesus vai e coloca um pontinho, se fizer outra coisa 
mal também mais um pontinho. E assim por diante. De tanto pecado que a pessoa teve, aí 
chega a hora que ele recebe o castigo, da morte. No caminho da vida os dois amigos, que 
eram juntos, aí se separou por causa de uma briga, uma aposta: que ninguém não 
encontraria o caminho da vida, o jogo da vida. Esse jogo aqui é cheio de armadilhas. Se 
encontrar as pessoas morre. Tinha um que já estava no final e o outro caiu, aí morre.(As 
armadilhas) são de monstros, fogo, coisa assim. Tinha umas partes largas e outras finas. 
No meio do caminho tem umas partes que fecha e abre. Igual uma parede que se move. 
9. Tinha três caminhos: da vida, do bem, e do mal e da morte. (O caminho da vida) era o 
do meio. Tem pessoas boas, dá graça aos outros e ajuda os outros. (O caminho do bem) é 
da direita, porque é bom, respeitar os outros, ajudar, não roubar. O outro caminho é o do 
mal. Tem só as pessoas ruins. Elas gostam de maltratar a gente, gosta de matar a gente, 
bate. As pessoas vivem porque têm vida. Vivem para brincar, respeitar os outros... Aí 
morre (porque) dá uma dor na gente aí a gente morre. Quando acontece um acidente com o 
outro a gente pode até morrer do coração. Morre do coração, uma “barroada”, uma facada, 
um tiro... 
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Anexo 5 

Oficina 6 : relatos 

 

  

(Enquanto produziam o painel) 

1. É um mundo, o céu, branco, os urubus, a natureza, os animaizinhos. A natureza é para 
nós respirarmos e o céu ajuda-nos a viver... de um canto para o outro. 
2. Aqui é o carro onde eles estão chegando... dos extraterrestres. Eles vão ver um... É um 
coelho, é da natureza. O vermelho é o cara que pediu ao presidente para ver o mundo. (...) 
Aqui é a maleta que o cara pegou, o ladrão roubou o presidente. Aqui nessa maleta tem 
muito dinheiro. Ele tomou e levou. (...) Ele (o ladrão) vai escolher: ou a vida ou a morte. 
(A vida) é o vermelho, a igreja, com a cruz em cima. (A morte) é o preto, a casa. Aqui é 
todo o pessoal botando ele para a vida. Só que ele vai ter que escolher: ou vida ou morte. 
� Eles vão ver um mundo cruel118.  
3. É uma floresta pegando fogo. É a morte. Queimaram a floresta e ta pegando fogo no 
telhado da casa. O preto é as sombras, o verde são os matos subindo a parede. O mato 
velho quase seco, aqui é fogo... A igreja pegando fogo... ( Desenha coração; “Piu e ...”) 
Eles vão ver o pessoal namorando... é emocionante. É coisa de vida. A morte é esse fogo, 
pegando na igreja, tudo seco sem paz... 
4. É umas doidices. Tem vários tipos no mundo. (...) É um rio, o pessoal joga o lixo no rio, 
destruindo a natureza. Tinha muito peixe, mas o pessoal começou a jogar lixo, areia. O 
pessoal tocando fogo na natureza aí... virou um inferno. Eles vão ver o pessoal destruindo 
o mundo. 
� Tem o demônio chegando. 
5. (M. começa a desenhar no quadro branco da sala e me chama.).Ele aqui está morrendo 
no fogo. (Escrevi) “Anjo vai te ajudar”. Veio um homem do mal aí pegou... Ele tava bem 
aqui comprando comida, aí ele pegou... por que ele era do bem, ai pegou, botaram ele num 
quartinho aí depois pegou e botaram ele no fogo. Ele era mal e eles queriam que ele fosse 
do mal, só que ele não era não. Eles ficaram com raiva e botaram ele no fogo..Porque ele 
era do bem, o anjo vai ajudar ele. Vai tentar... Vai voando e vai ajudar ele. Só que ele não 
sabe. Ele está gritando socorro, ele diz “Senhor”. Jesus mandou o anjo ajudar ele. Aqui 
embaixo é a terra.. E aqui é a casa deles, do mal. Jesus ficou com raiva e mandou uma 
chuva bem forte para destruir a casa deles. Desmantela a casa deles. (...) Aí o anjo ajudou 
ele: tirou ele, pegou e levou para a casa dele. Depois ele pegou os quatro(do mal), amarrou 
e se pelo menos eles se mexessem eles se queimavam. Era um castigo. (Eles eram maus 
porque...) Quando eles eram crianças satanás pegou e deu a maldade para eles.Desde 
criança eles eram maus, botou maldade dentro deles. No mundo tem crianças boas e más. 
Criança boa é que ajuda a gente, brinca, faz qualquer coisa de bom. Eles (os 
extraterrestres) vão ver mais crianças boas, porque tem mais. As crianças do mal vão tentar 
levar as boas para o mal. O anjo pegou e botou os maus na cadeia e também botou um 
bocado de passarinho na casa dele para proteger o José, o menino que é bom. Mora só ele 
e o cachorrinho dele. 

                                                 
118 Os relatos antecedidos por este símbolo (�) indicam a interferência de um co-pesquisador no discurso do outro. 
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6. É uma paisagem. Uma praia uns coqueiros...uns pássaros e o sol iluminando a água. 
7. Eles vão ver uma casa. O presidente... E tem o fogo. Vai pegar fogo em todo o 
horizonte. O fogo é a morte 
8. É uma nave, preta. É a representação da morte. E tem essa outra, verde e cinza e a 
representação da vida. 
 
 
(Análise do Painel – realizada em duplas) 
 
1. Tem mais é morte. Ela está nesta bola de fogo e neste monstro (mancha verde com 
vermelho) e no jacaré. Eles representam o mal e a desgraça. Aqui é a casa da morte. E tem 
uma cabana que... é uma igreja que os outros botaram fogo na casa de Deus e de Jesus. 
Foram os ladrões, da casa malvada (casa com vermelho e a bola verde). Essa bola verde é 
um olhozão bem grandão – que caçoa da natureza. Não! É sangue verde. 
� É o olho do cão. 
(E escreveram aqui; “Bafão”). É que  ele estava aqui (o monstro), ele soltou um bafo para 
poder aliviar o mal. Ele veio desta casinha e botou o bafo em tudim e transformou o sol, 
esse bafo de morte. Tem também o céu branco com bolas vermelhas que é sangue de 
urubu. Ele soltou o bafo e ficou o céu em cima e uma casa caindo, as nuvens, o carro e os 
urubus voando e saindo sangue. Os urubus ficaram voando e dizendo assim: “Não, não 
façam isso, eu sou um animal bom que tira as carniças do mundo e vocês ainda fazem 
coisa comigo!” Aí o bafo falou:     “Não, mas isto é muito bom. Se eu fosse você, preferia 
não ajudar o mundo. As coisas boas e más...”. Aí os urubus soltaram os venenos deles, que 
são estas coisas pretas. Aí o furacão chegou e arrastou tudo longe, até as casas. As casas 
caindo...é o furacão da morte. Os extraterrestres só estavam achando bom ...este mundo. 
� Não eles estavam achando ruim por que lá tem bem e mal não ao mesmo tempo e no 
nosso planeta tem bem e mal ao mesmo tempo. 
Tem no mundo coisa de bem: o coelhinho, a chuva está chovendo ali e o coelho, ele estava 
assim e escolheu (entre) a casa do bem e a casa do mal. “M” de mal e “B” de bem. Ele vai 
escolher qual a casa que ele vai, ou bem ou mal.No mal é a casa preta, no bem é a casa 
vermelha. A casa do mal só tem coisa que não presta, escuridão. A do bem, lá tem um 
bocado de pessoas chamando ele para o bem. E aqui é o Satanás chamando ele para o mal 
“Venha, venham”. E tem gente também chamando para o outro lado. O coelho falou que ia 
para cá, o bem. Mas o satanás deu um símbolo para ele, mas Jesus tirou. Ele está com ele 
na mão, é um símbolo do bem e do mal ao mesmo tempo, é um diamante. É um “M” e um 
“B”.Tem vez que ele ajuda e tem vez que ele não ajuda.  
� Não! Era para ele vir para cá e depois vir para cá(o bem). Mas aí o Satanás ficou com 
inveja e mandou uma pessoa para vir puxar ele e Jesus veio e puxou ele para o seu lado. Aí 
ele escolheu esse, o bom. 
E teve mais: o furacão engoliu a Terra e deixou o mundo de cabeça para baixo. Os 
extraterrestres disseram assim: “Aqui é o lugar mais ruim do mundo. A nossa terra é 
melhor que esse planeta. Só tem mal e morte. E aqui acontece tudo ao mesmo tempo e lá 
não. 
2. A igreja vermelha é a vida e a casa preta é a morte. Na casa da cruz tem os anjos, 
Jesus... E na outra tem o cão “vei” e maldade que tem. Um tem vida e outro tem maldade. 
Tem também o sol, a casa, uns coqueiros, os urubus. E o fogo e aqui tem um furacão. É 
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um furacão de morte, tem um fogo que é do mal. E tem um menino, ele vai morrer, o fogo 
vai pegar ele. Foi o cão que quis pegar ele, ele botou o furacão e o fogo também.. E essa 
mancha, vermelha com preto, ela é do mal. O vermelho é do bem, mas quando acontece 
alguma coisa é por causa do mal. Ficou misturado o bem com o mal. Foi por causa do 
fogo. Está misturado porque está vencendo a batalha do bem com o mal. Parece que quem 
está vencendo é o do bem. Tem também aqui um carrão, que é meu carro... 
� É o carro do bem. Na batalha o carro veio, colocou gente e levou para o hospital. Tipo 
uma ambulância. 
3. (referindo-se a uma mancha vermelha, cinza, e preta) Ali, é a morte querendo as coisas 
ruins, tudo de mal, queimando a natureza, rebolando lixo no rio. O rio começou a sangrar e 
a sair uma água preta, suja e começou a matar os peixes, depois que nasceu o sol ele 
começou a girar, nasceu um sol verde e nasceu um outro sol. Três sois, tudo diferente. Foi 
o tempo, ele partiu o sol em três pedaços. Quem fez isso foi a maldade. 
�Eu estou vendo é tudo de morte aqui. 
A Igreja é da vida, é a casa de Deus. A casa preta (com um “M” em cima) é a casa do cão. 
Tem maldade, as pessoas más que morrem vão para a casa dele e as que fazem coisas boas 
vão até a casa de Deus. Elas fazem os mandamentos de Deus: amar o irmão, amar o 
próximo, ajudar o pai e a mãe... 
4.Na praia é a vida, a montanha. È a vida porque não é a morte. Tem uma igreja...que é a 
casa de Deus. Aquela bola vermelha com preto é da morte, é um furacão que leva tudo. 
Quem faz o mal ele (o furacão) leva, as pessoas que fazem o bem ele não leva. 

 




