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RESUMO

A invisibilidade social tem se firmado como fenômeno tipicamente representante na
contemporaneidade. Pode-se dizer que é uma espécie de patologia dos tempos atuais, e como
tal, possui seus indicadores: dor, sofrimento, disseminação e seus desdobramentos na forma
de dispositivos de poder que se operam produzindo silenciamento, apagamento subjetivo, e a
invisibilidade de coletivos específicos. O presente estudo abordará a invisibilidade social sob
a perspectiva de três coletivos: a mulher, a população LGBT – Gays, Lésbicas, Bissexuais e
Transgêneros – e as pessoas em situação de rua. Opondo-se ao fenômeno da invisibilidade
social, ressalta-se o surgimento de outros processos e dispositivos de resistência ao fenômeno
em questão, como o campo das práticas da psicologia social que pretendem dar visibilidade e
voz, acentuar performance, sustentar discursos dessas subjetividades apagadas, reforçando os
atos de ser e estar desses sujeitos no social. O estudo aponta para o sentido de produção de
formas de subjetivação desses grupos, considerando a dignidade e o respeito destes diferentes
coletivos estigmatizados.

Palavras-chave: Psicologia Social, Invisibilidade Social, Dispositivo de Poder, Dispositivo
de Resistência.

ABSTRACT

Social invisibility has been signed as a phenomenon typically delegate in contemporary times.
One can tell it is a kind of pathology of modern civilization, and as such, has its indicators: pain,
suffering, dissemination and other consequences in the form of power devices that produces
subjective silencing and invisibility of specific collectives. This paper addresses social
invisibility from the perspective of three collectives: the woman, the LGBT population – gay,
lesbian, bisexual and transgender people – and homeless people. Opposed to the phenomenon of
social invisibility, underscores the emergence of other processes and devices of resistance to the
phenomenon in question, as the f practices of social psychology that intend to give voice and
visibility, enhance performance, sustain these speeches subjectivities, reinforcing the acts to be
and being of those in society. Our study points to the direction of production of forms of
subjectivation of these groups, considering the dignity and respect of these different stigmatized
collectives.
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1 INTRODUÇÃO

Pode-se dizer que a invisibilidade social de determinados coletivos é o efeito de um
conjunto de dispositivos de poder que se operam produzindo o silenciamento e a
invisibilidade de grupos específicos como por ex.: usuários de drogas, moradores de rua,
travestis, portadores de doenças sexualmente transmissíveis, profissionais do sexo, negros, e
todos os coletivos minoritários considerados desviantes. A invisibilidade social ganha novo
corpo e contornos quando ultrapassa outras fronteiras e dimensões e abarca outros sentidos (a
invisibilidade geográfica, a étnica, de gênero, de origem, a invisibilidade de expressão
artística, a religiosa, de produção enquanto modos de trabalho, a invisibilidade social nos
espaços urbanos, dos movimentos sociais de cunho político não partidário). Segundo Costa
(2008), a invisibilidade pública é uma construção social e psíquica que enquanto força tem o
poder de ressecar expressões corporais e simbólicas dos sujeitos então apagados. Afirma
ainda que, essa invisibilidade é fundada e mantida por motivações sociais e psicológicas, por
antagonismos de classe mais ou menos conscientes, mais ou menos inconscientes. Ainda
demarcando o que vem a ser a invisibilidade social, o psicólogo Samuel Gachet, em entrevista
ao blog Discutir Educação, nos fala que de certa maneira a invisibilidade social tem suas
bases a partir da fundação do capitalismo, na relação maioria (pobre) segregada pela minoria
(rica), ou seja, entendendo o pensamento de Gachet, na lógica da invisibilidade, o que está
posto é uma relação de poder e domínio de indivíduos sobre outros indivíduos.
A temática da invisibilidade social passou a ocupar lugar mais próprio no rol das
discussões acadêmicas, a partir da obra Homens Invisíveis: relato de uma humilhação social,
do autor Fernando Braga da Costa, resultado de sua dissertação de mestrado. Em sua escrita
Costa (2004), discute a invisibilidade social a contar de um dos caminhos em que o fenômeno
se expressa, a via do trabalho tido como subalterno, humilhante, não reconhecido, os garis da
Universidade de São Paulo. O tema é forte, abrangente e complexo. Para discussão neste
trabalho, elegi dentre o universo de coletivos invisíveis, três de grande relevância perante os
modos de ser e estar na contemporaneidade: a mulher, população LGBT - lésbicas, gays,
bissexuais, transgêneros e moradores de rua.
A escrita se fundamentará a partir de revisão bibliográfica sobre o assunto, utilizandose de meios escritos, audiovisuais, a Internet e seus vários lócus. Mostra-se necessário o uso
da revisão de bibliografia, considerando que a Faculdade São Francisco de Assis não possui
um Comitê de Ética que possa aprovar uma pesquisa com seres humanos. Segundo Barros e
Lehfeld (2007), a pesquisa bibliográfica é utilizada quando se pretende resolver um problema
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ou adquirir conhecimentos a partir do uso de informações retiradas de material gráfico, sonoro
e informatizado.
Neste artigo o que está em pauta, é pesar nos modos de subjetivação característicos da
sociedade contemporânea, os quais se operam a partir de determinados dispositivos de poder
(disciplinares e biopoder) e a produção de subjetividades que se caracterizam,
especificamente, por tornarem-se “coletivos invisíveis” indesejados pela classe dominante. O
caso da invisibilidade social parece estar implicado no não reconhecimento, na não-percepção
dos coletivos e de sua singularidade. Sua fundação pode ter ocorrido nos fatos históricos,
sociológicos, políticos e culturais acontecidos no percurso da história humana e há de se
imaginar que esta produção não cesse.
Alguns autores apontam o advento do capitalismo como fato propulsor na construção
de uma sociedade da diferenciação entre os sujeitos e suas inter-relações. Segundo Castro
(2003), a partir do pensamento de Karl Max, sustenta que o sistema capitalista se originou da
exploração do trabalho assalariado e corresponde a acumulação de riquezas, com efeito, de
pequena parcela da sociedade, que compõem os detentores dos meios de produção.
Aponto como uma metáfora desse pensamento, o filme Germinal, produto do cinema
Francês, que narra a história de trabalhadores de uma mina de carvão e suas lutas por
melhores condições de trabalho. No folhetim a lógica capitalista opera no sentido de
exploração, desconsideração e achatamento pela classe dominante, das subjetividades
representadas pelo coletivo trabalhador. Aliás, é bastante oportuno citarmos o coletivo
trabalhador e suas relações de trabalho, no momento em está em curso no Brasil uma reforma
trabalhista que segundo os governantes gerará maior produtividade e oportunizará novas
oportunidades de emprego e novos modos nas relações trabalhistas (O Globo, 2017). O que se
observa é certo grau de incerteza por parte dos trabalhadores, que vê surgir novas exigências
na política de trabalho, que não se sabe quais os seus efeitos e suas consequências para o
trabalhador.
É necessário contextualizar o tempo histórico passado e o contemporâneo, e nessa
linha, é pertinente citar a escravidão e o holocausto como acontecimentos históricos
enquadrados na via da invisibilidade, e que foram chancelados pelos poderes sociais,
políticos, e religiosos da sociedade em cada época. Estes fatos demonstraram o quanto uma
ideologia baseada no racismo e outra na intolerância produziram uma chaga na história da
humanidade. Na atualidade é importante marcar a questão dos refugiados pelo mundo, são
grupos de pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fatos relacionados a temores
de perseguição por questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado
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grupo social ou opinião política, e grave violação aos Direitos Humanos, conforme dados da
Agência da ONU para Refugiados - ACNR. Os refugiados saíram do véu da invisibilidade,
chamando a atenção do mundo para a sua situação, a partir do achado de um corpo infantil em
uma praia no mar entre a Turquia e a Grécia, era o pequeno Alan Kurdi, que fugia com a
família para escapar do regime autoritário vigente na Síria, além do menino a mãe e os outros
irmãos morreram afogados, somente o pai sobreviveu, (BBC Brasil, 2015). A foto do menino
morto correu o mundo todo chamando atenção das nações mundiais pelo o que ocorria na
Síria, que é a nação de maior produção de refugiados da terra nas circunstâncias atuais. Mas
também, ainda em consonância com a Agência das Nações Unidas, há outros lugares do
planeta como Sudão, Burundi, Iraque, Nigéria, Afeganistão, onde seus cidadãos vivenciam a
situação de refugiados.
O que está posto frente à situação dos refugiados é o fato destes serem uma massa
empobrecida, doente, faminta, de origem africana, ou latina, ou de partes da Europa
empobrecida, sem ‘’glamour’,’ o que vem reforçar o sentido da invisibilidade de teor étnico,
de origem, geográfico, e o seu fundamento o achatamento e o apagamento subjetivo. A
questão da invisibilidade é marcada pela relação de poder e de domínio que se dobram sobre
esses coletivos invisíveis e desviantes. Em Los Invisibles, documentário de 2010, parceria do
ator Gael Garcia Bernal e do cineasta Marc Silver, vem reforçar a dimensão do que é ser um
refugiado, posto como um ‘’não aceito’’, um ‘’sem lugar’’, vem dar sentido a lógica do poder,
da força, e do domínio determinando a vida das pessoas em termos de sonho, de desejo, de
sobrevivência, de perspectiva de futuro e da própria condição humana.
Em Microfísica do Poder (1977), Foucault disserta sobre a construção das relações de
poder e suas formas, a ideológica política, a medicina, a psiquiatria, as prisões, as religiões.
Explica como este poder se entrelaça e circula entre essas instituições, o quanto são
determinantes em suas verdades, no apontamento do que é normal e anormal. Considerando
as novas formas de subjetivação da contemporaneidade o poder e suas formas vertentes
grifados pelo pensador, se revitalizam e se reinventam nas formas normativas de ser, de estar
e de lidar com o outro, o poder se ligando as práticas contemporâneas de subjetivação. Coelho
(2012) nos reserva dizer que os estudos foucaultiano sobre o poder operando nas instituições e
as técnicas de dominação, atingem a realidade concreta dos indivíduos: o corpo, à
sexualidade, à saúde mental, e o próprio corpo social penetrando na vida cotidiana. O poder
como micro poder, que não é uma “coisa” que não existe acima das pessoas, mas como
prática social que penetra as relações intersubjetivas atingindo os sentimentos, as emoções e
os comportamentos individuais e coletivos.
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A invisibilidade também é um produto produzido pela cultura. Podemos considerar
como cultura o conjunto de tudo aquilo que foi e que ainda continua sendo ofertado, como os
fatos históricos, sociológicos, políticos, econômicos, sociais e suas interligações, formadores
do arcabouço humano a partir de nossas vivências e percepções. Vale ressaltar que ela a
cultura, é essencial na formação dos indivíduos, nas percepções históricas, fundamental na
transmissão familiar, e determinante quando do acesso dos sujeitos enquanto unidade singular
no social.
Não há como sermos isentos da cultura, sem que esta nos cause alteração em nossos
modos de viver, de pensar, de agir, de consumir, de trabalhar, de tratar o outro, de lidar com o
social, com a nossa família e conosco. É quase impreciso apontar um determinante que
influencie a cultura contemporânea, mas cabe afirmar que o próprio tempo contemporâneo e
suas formas de ação podem ser tais influenciadores, e seus agentes os valores atuais que se
apresentam e suas inversões, as éticas questionáveis que são postas como paradigmas, o ter
acima do ser, as urgências, a ausência de reflexão. Em complemento a esta ideia, Rolnik
(1996,) diz que o “caos” é o elemento posto em todos os campos da cultura, como uma
exigência da realidade contemporânea. A autora coloca o caos da contemporaneidade como
uma marca, um movimento sem retorno, isto nos mostra exatamente que o “caos” convive
conosco desde outros tempos e que não sabemos determinar, está em nossas exigências
pessoais e para com os outros da nossa periferia, o caos está conosco quando sempre estamos
tendo de conquistar, de consumir de modo exacerbado, nos transtornos da modernidade como
a síndrome do pânico, e as novas formas de adoecimento, quando optamos por uma não
reflexão.
Coutinho (2001) nos aponta a partir da ilustração de Bauman, que a incerteza e a
insegurança ocupam lugares cada vez mais centrais nos modos de vida contemporâneos. Isso
se dá em virtude do que o pensador denomina de nova ordem do mundo, que é a substituição
de um poder hegemônico, por outro bloco de poder igual dominante, igualmente hegemônico.
Se formos contextualizar, podemos citar o papel do negro no Brasil, enquanto estavam na
engrenagem da escravidão não tinham nenhum direito reconhecido, nem a vida os pertencia,
tinham uma subvida, estavam sob o domínio de um poder hegemônico. Quando passaram
para condição de “sujeitos livres”, ficaram a mercê da própria sorte, ocuparam lugares
insólitos nas periferias, foram explorados na sua força de trabalho, passaram a ser
considerados marginais, continuaram subalternos ao mesmo poder dominante que antes os
tinham como escravos e depois passou a tê-los como massa de exploração.
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2 APONTAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Dispositivos de Desinvisibilidade e de Ressignificação como Dispositivos de Poder
Semanticamente, dispositivo pode ter várias interpretações, ‘’conjunto de ações com
planejamento e coordenação’’, ‘’formação de uma unidade de ataque’’ como indica um
dicionário da Língua Portuguesa Brasileira (Michaelis, On-line, 2018). Para além de uma
interpretação semântica, utilizo a palavra dispositivo em um sentido amplo conjugando
mudança, um fazer acontecer, um tornar, como uma ‘’arma’’, uma engrenagem, uma
aplicação de um pensamento e o deslocamento de paradigmas instituídos. Dispositivo são
processos, são forças, são mecanismos que se postaram em contraponto a certos discursos
edificados numa lógica dominante e produtora de práticas de dominação. De acordo com
Caroline Schneider Brasil (2003), a inserção do dispositivo de poder como operador
conceitual do próprio poder é extremamente rica e corrobora para que se visualize sua
materialidade enquanto ‘’forças’’ e positividade, deixando de ser substância em si, quando
estabelece amplo e complexo campo de relações de forças, sendo o embate e a luta próprios
de sua dinâmica. Ainda a partir da autora, seguindo o pensamento de foucaultiano, sobre o
‘’bem’’ dispositivo de poder nos diz que estes são máquinas de ‘’fazer ver e falar’’ e de
‘’fazer não ver e calar’’. Ou seja, os dispositivos de poder são linhas de forças que podem
trilhar caminhos ‘’positivos’’ ou ‘’negativos’’ ser instrumento de visibilidade, de inserção, de
ressignificação ou produção de objetos e de discursos de apagamento e achatamento
subjetivo.

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o
dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode
tecer entre estes elementos (Foucault, 2000, p. 244).

Creio que romper com a lógica da invisibilidade social passa pela via da produção de
dispositivos de poder que leve ao protagonismo como educação, saúde, trabalho, normas
jurídicas igualitárias, passa por implementação de projeto político não partidário sério, pela
criação e utilização de meios fundamentais e potentes como a geração de trabalho e renda
voltados aos sujeitos em situação de vulnerabilidade, seja qual for. Alias, vale reconhecer que
o dispositivo de poder trabalho, e seu acesso, é o mecanismo mais eficaz quando se quer
trazer para a visibilidade, subjetividades que estão no escuro. Modos de trabalho

9

“alternativos,” eficazes e produtivos para todos já que algumas vezes a condição de
vulnerabilidade seja do morador de rua, seja da mulher, seja da população LGBT, passa pela
circunstância e condição de vida desses sujeitos.
As políticas públicas também são importantes como vias de acesso e de resgate dos
sujeitos invisíveis, é uma maneira de trazê-los para a cena do social e da vida. Quando o
Ministério da Saúde através de programas de saúde específicos para determinadas populações
de vulneráveis, como a população LGBT, aplica a Política Nacional de Saúde Integral LGBT
no âmbito do SUS - Sistema Único de Saúde, mostra com isso, não só a importância, mas o
dever de dar atenção à saúde para todo cidadão, e ressalta que a saúde passa de um serviço,
assume a postura de um potente dispositivo de poder voltado para o atendimento pensando na
singularidade dessa população. Trata-se assim, da passagem do discurso ao ato de que gays,
lésbicas e afins devem ser vistos pela perspectiva do respeito, não na via do julgamento, da
discriminação, mas de que são sujeitos livres para lidar com o seu corpo, são donos do seu
desejo e afetos. A população LGBT vem tomando o seu espaço, embora ainda seja um
caminho árduo.
Contribuindo, Rodrigues e Ferro (2012) indicam que a Política Nacional de Atenção
Especial a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT teve sua origem junto ao
Ministério da Saúde em parceria com movimentos sociais visando o combate à AIDS.
Reforçando, em seu artigo 1º, A Portaria nº 2836 de 1º de dezembro de 2011 do Ministério da
Saúde institui Política Nacional de Saúde Integral LGBT no âmbito do SUS – Sistema Único
de Saúde, para consolidação do SUS como sistema Universal, Integral e Equitativo.
O estado também deve estar inserido nessa política com ferramentas de resgate e
acolhimento. Um exemplo disto, são ações da Prefeitura de Porto Alegre, via FASC –
Fundação de Assistência Social e Cidadania, quando trata de pessoas em situação de rua,
atende estes moradores com seus programas específicos, convidando-os para entrar na rede de
atendimento (assistência social e saúde, habitação, geração de renda, alfabetização e demais),
embora seja necessário fazer aqui uma crítica ao desmonte de políticas sociais voltadas para
este fim, o social e para este público, os mais vulneráveis. Na contramão de uma lógica quase
perversa de cortes de investimentos pelas instituições governamentais, visualizamos a
manutenção do atendimento de serviços de voltados para usuários de drogas, alcoolistas,
portadores de distúrbios mentais, famílias disfuncionais, mulheres em situação de violência e
riscos, e demais vulneráveis como fazem os Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro de
Atendimento Psicossocial – CAPS e seus profissionais e seus movimentos de luta e de
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resistência frente às ações dos governos que podem ser consideradas também como
dispositivos de poder na via inversa. Sigo Eizirick (1994), quando fala de dispositivo de poder
como uma máquina na sua expressão “máquina de fazer ver e falar”, mas também de “fazer
não ver e calar” como forma de colocar a dualidade dos dispositivos de poder.
A sociedade civil, também tem responsabilidade e importância nessa retomada com
participação de ONGs, instituições beneficentes, voluntariado, ações particulares objetivando
a afirmação dos ditos invisíveis. Ações individualizadas também são consideradas como
reforçadoras de reconhecimento de coletivos apagados e suas subjetividades e a necessidade
de sua reconstrução. Dois vultos de nossa história enquanto sujeitos potentes no sentido de
ação e de atuação na construção de indivíduos, no manejo do cuidar do outro, e fundadores de
importantes instituições voltadas para a minoria são o Sociólogo “Betinho” (Herbert José de
Souza), que idealizou e pôs em prática o movimento Ação da Cidadania Contra a Fome, a
Miséria e Pela Vida, em junho de 1993, que movimentou outros sujeitos, órgãos e entidades
particulares e públicas que se engajaram e fizeram frente a situação de pobreza e o combate a
fome pelo Brasil. O ato do sociólogo Betinho surgiu como meio de denunciar a situação de
abandono de tantos brasileiros totalmente desprovidos do básico para uma existência mais
adequada. Produziu reflexão coletiva sobre o papel que cada um de nós exerce enquanto
unidade, enquanto parte, em favor do todo, impulsionou a geração de outras tantas entidades
voltadas ao mesmo propósito, o amparo e o cuidar. Como fruto do trabalho do Sociólogo, está
o nascimento do Ação e Cidadania, presente na sociedade desde então (Ação e Cidadania,
2018).
Zilda Arns Neumann, médica pediatra e sanitarista utilizou os seus saberes e
conhecimentos na área da saúde em prol de causas sociais, visando seres humanos menos
assistidos. Em suas ações, com ajuda de grande corpo de voluntários e a da igreja,
estabeleceram modelos e protocolos de atendimentos em saúde de crianças e gestantes,
principalmente as mais pobres, localizadas em áreas de maior risco e vulnerabilidade social.
Ações simples como a administração de soro caseiro combateram doenças e a desnutrição
infantil pelo Brasil. Zilda foi mentora de uma das instituições que lida com a saúde e o
cuidado de crianças carentes e suas famílias. Em 1983 fundou A Pastoral da Criança,
institucionalizando o fazer e o cuidar de quem mais precisa em saúde, educação e nutrição.
Após mais de 30 anos de exercício performático a entidade acompanha mais de 1 milhão de
crianças e 880 mil famílias pobres em 3.665 municípios Brasileiros (Pastoral da Criança,
2018). Trouxe estes dois exemplos para reforçar que um dispositivo de poder pode sair do
âmbito das ideias, virar ação, tomar corpo, reproduzir e circular por aí.
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Não há como não citar outras ações individuais de militância e ativismo, as quais
constituem-se enquanto entidades de fundamental importância quando se trata de proteger e
salvar vidas, movimentos de sustentação de ideais voltados à paz, à liberdade e de
pensamento humanitário. Irmã Dulce no Brasil, Madre Teresa de Calcutá na Índia e suas lutas
em favor de todos os tipos de necessitados e minorias. Mulheres produtoras de processos de
“desinvisibilidade” social, ressignificação subjetiva de homens e mulheres em situação de
abandono e processo de apagamento, instituições protagonistas em seus fazeres e promoções
como

Cruz

Vermelha,

UNICEF/Fundo

da

Organização

das

Nações

Unidas,

ONU/Organização das Nações Unidas, Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, as
APAE/Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais pelo Brasil.
Desde que foi regulamentada no Brasil, em 27 de agosto de 1962 via Lei nº 4.119, a
psicologia vem transitando e se inserindo em vários campos, de acordo com a sua
especialização. A data em questão é apenas um marco comemorativo e simbólico, pois a
psicologia enquanto ciência firma definitivamente o seu lugar na história a partir de suas
práticas alicerçadas em conhecimento sobre o humano. Segundo Bock (2001), quando
Wilhelm Wundt, em 1879, criou o primeiro laboratório de experimentos em psicologia, em
Leipzig, na Alemanha, deu passo primordial que elevou a psicologia ao status de ciência e a
consagrou como tal. Considerando os modos sejam eles contemporâneos ou atemporais de
colocar os sujeitos na via da invisibilidade, acentuo o papel da psicologia não apenas a partir
de uma abordagem ou campo de atuação, mas enquanto fazer múltiplo, interdisciplinar e
norteador que dialoga com outras áreas e ciência. Nomeando ainda o que possa ser um
dispositivo de poder em si mesmo, ancoro-me na psicologia e seus modos de pensar o sujeito,
não na via de algum transtorno ou julgamento moral, entendendo as diferenças entre os
sujeitos. Desta forma, conforme CFP (2005), a psicologia e consequentemente o psicólogo
trabalharão visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
A psicologia e o seu manejo através da utilização de dispositivos

clínico-

político, ético-estéticos contribui para o resgate e obtenção de lugar para os coletivos em
questão e tantos outros. A psicologia conta com ferramentas que potencialmente podem
enfrentar os processos de exclusão social vividos por parcelas significativas da população:
vínculo, escuta, cuidado, intervenções coletivas, aproximação com o território e com as
redes/conexões estabelecidas pelos sujeitos enquanto suas estratégias de existência e
resistência. Práticas pautadas por estes pressupostos certamente incidirão na produção de uma
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subjetividade cidadã – que desloque o sujeito de um lugar “assistido” para um lugar de
protagonismo e de direito.
Outra forma de pertencimento e de estar na cena, a psicologia enquanto força,
integrou os principais movimentos histórico-político ocorridos no Brasil, vale ressaltar o
movimento que levou a Reforma Psiquiátrica no Brasil nos anos de 1980, o que originou a
fundação de novos paradigmas no que se refere ao tratamento de indivíduos com transtornos
mentais. Confirmando Sales e Dimenstein (2009) apontam que visando dar visibilidade à
dimensão de produção subjetiva do trabalho do psicólogo, “o fazer da psicologia não apenas
acolhe sujeitos e formas de ser, mas também produz subjetividades, reforçando ou
questionando, favorecendo ou constrangendo, em uma constante interferência com o plano
político”.

2.2 Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles Invisíveis.

Elegi como subjetividades invisíveis, três coletivos de grande representatividade,
quando o objetivo é produzir um pensamento acerca dos modos contemporâneo de atribuir
valor, característica, conceituar, diminuir, desconsiderar o outro, o que tem entre seus efeitos
a invisibilidade social. Quando digo elegi, quero apenas afirmar que colhi dentre tantas ofertas
de subjetividades em processo de apagamento esses, não por uma questão de mais ou menos
importância, mas por serem coletivos que traduzem outros tantos.
Colocar a mulher no contexto da invisibilidade social pode ser um pensamento
paradoxal quando sabemos de todos os lugares galgados por elas: da política às academias,
dos postos de trabalho tradicionalmente reduto do masculino aos postos de comando nas
grandes empresas, (embora essas conquistas ainda sejam tímidas) das conquistas das
empregadas domésticas, ao poder de lidar com o prazer do seu corpo, de decidir ou não pela
maternidade, ou pelo casamento. Para tais capturas de lugar foi preciso lutas, sacrifícios e
demonstração de coragem de outras mulheres que subverteram uma lógica patriarcal, social
política, religiosa, sexual, financeira, que se dobravam e dobram-se sobre a mulher
historicamente.
Por muito tempo as mulheres estiveram ausentes ou desfiguradas na história brasileira
e por que não dizer mundial. Durante a sociedade patriarcal, a mulher ocupava uma posição
de subalternidade, tinha como fundamento a fragilidade e o instinto materno, e o casamento
como destino. O discurso patriarcal e a sociedade da época marcava a mulher apenas como
mera coadjuvante de sua vida (Amorim, 2015). Foram necessários dispositivos como (o
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movimento sufragista, começado na Europa nos anos 1920, que tinha como ponto central as
conquistas de direitos civis entre eles o voto). As sufragistas em sua luta desencadearam um
dos principais movimentos ético-político e de protagonismo feminino, o feminismo,
movimento social e político que esteve e continua a ter como objetivo conquistar o acesso a
direitos iguais entre homens e mulheres e soa desde o século XIX. Em complemento Jesus e
Almeida (2016) contribuem afirmando que o movimento sufragista foi tido como uma
“primeira onda” do movimento feminista entre fins do século XIX e o início do século XX.
Nesse período a mulher começa a quebrar forte estereótipo sobre a feminilidade da época, na
qual a mulher era feita para as coisas domésticas e do lar, e que questões políticas eram
exclusividade do universo masculino. O século XX foi marcado por grandes transformações
no mundo, as duas grandes guerras funcionaram como indicadores nas mudanças dos
costumes, na política, nos modos, no pensamento e no comportamento. Após a segunda
guerra, estabelece-se a “segunda onda do feminismo” contrapondo-se a ideia de que o homem
volta a ocupar o seu espaço e a mulher retorna ao reduto do lar. Este movimento foi
fundamental para redimensionar o papel da mulher no âmbito público e no privado, deu
prioridade pela luta ao direito ao corpo, ao prazer e contra o patriarcado. Novas luzes do
pensamento feminista despontaram e passaram a ganhar visibilidade, ancorando-se em teorias
marxistas, na psicanálise e no texto de Simone de Beauvoir O Segundo Sexo (Beauvoir,
1949), que questionava a relação entre o feminino e a domesticidade, refletia a subordinação
da mulher ao homem, típica do patriarcado.
Os anos 1960 foram o ponto de virada para a sociedade mundial rumo às novas
conquistas obtidas no campo dos transportes, da medicina, da eletrônica, que apontavam para
a configuração de uma época aparentemente tecida pelo signo da modernidade. Para o
universo feminino o advento da pílula anticoncepcional proporcionou maior libertação dos
comportamentos sexuais antes restritos à monogamia e as relações matrimoniais. A partir de
então muitas mulheres saíram às ruas para reivindicar os mesmos direitos assegurados pela
constituição liberal de seus países. Entre outros pontos, as mulheres lutavam para que as
faixas salariais de homens e mulheres fossem devidamente equiparadas. Nesse aspecto,
percebemos que entre os anos 1960 e 1970 o movimento feminista havia se consolidado
enquanto movimento político integrado a muitas outras bandeiras civis e minoritárias. (Souza,
2018)
No Brasil o movimento feminista também deixou sua marca, embora de forma sutil,
apesar das primeiras duas décadas do século XX serem palco de breve emergência do
movimento caracterizado principalmente pelas greves de 1917, e pela Semana de Arte
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Moderna de 1922. Nesse período, grande destaque para a figura de Patrícia Rehder Galvão,
apelido Pagú. Escritora, Jornalista, e militante política, defendia a participação da mulher na
sociedade e na política, foi a primeira mulher do século XX a ser presa política. Em 1932 as
mulheres conquistam o direito de votar no Brasil, com consentimento do marido, destaque
para Nísia Floresta e Berta Lutz que são consideradas as pioneiras do feminismo no Brasil.
Lutz fundou a Federação do Progresso Feminino que lutava pelo direito da mulher trabalhar
sem o consentimento do marido. Cabe ressaltar que o Brasil se organizou desde 1500 a partir
de uma estrutura patriarcal, onde as filhas mulheres saiam da dominação do pai, para a
dominação do marido. (Disciplina Sociologia, 2018).
Logicamente o conceito de invisibilidade é um tanto quanto simplista se
considerarmos a carga desse sentido sobre a mulher historicamente, pois o sentido de
invisibilidade no universo feminino passa pela via da descriminação da mulher através dos
tempos. Todo o processo histórico de lutas por conquista de um lugar, aqui já afirmados, é o
alicerce na construção do sentido que é dado ao que é ser mulher. Por tanto, proponho a
invisibilidade da mulher não só no sentido de descredenciamento nem de vitimização, mas
como forma de mostrar que embora haja reconhecidamente conquistas femininas
sedimentadas, ainda continua sendo reservado para as mulheres certos lugares como por ex:
nos índices de violência de todas as espécies, descriminação por questão de gênero, salários
desiguais, as triplas jornadas trabalho/estudo/casa. Quando citamos a jornada de trabalho
ainda exacerbada para a mulher, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
ressalta que a proporção de trabalhadores em ocupações por tempo parcial de 30 horas
semanais é maior entre mulheres (28,2%) do que entre os homens (14%), isto segundo o
instituto, pode estar relacionado à predominância da mulher

nos cuidados e afazeres

domésticos, aos quais, as mulheres que são trabalhadoras dedicam (73%) mais horas do que
os homens. Outro dado do IBGE é a constatação de que as mulheres continuam recebendo
menos que os homens, seguem recebendo em média cerca de ¾ do que os homens recebem.
Em 2016, enquanto o rendimento médio mensal dos homens era de R$ 2.306,00, o das
mulheres era de R$ 1.764,00. As diferenças apontadas pela instituição por questões de gênero,
ainda abarcam outros seguimentos importantes como o acesso a bens de consumo, obesidade,
cargos políticos e gerenciais (IBGE, 2018). Outro fenômeno enfrentado pelo coletivo de
mulheres é a violência nas suas mais diversas configurações, o que por muito tempo foi
silenciada, embora gritasse para sociedade a sua existência. O Brasil ocupa o 5º lugar no
ranking de feminicídio entre 84 países, de acordo com ranking da ONU Mulheres. 41% dos
casos de violência doméstica ocorrem dentro de casa e 57% iniciam após um relacionamento.
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Outro dado é que 3 em cada 5 mulheres sofreram, sofre ou irão sofrer violência no
relacionamento no Brasil (Artemis, 2018).
A violência contra a mulher muitas vezes é velada, vem disfarçada, colocada em
outros tons. Nas mídias, por exemplo, mulheres são vendidas como produto sexual, basta
observar qualquer propaganda de cerveja que elas estão lá com seus corpos bonitos, sem
discurso, como “brindes” pois o corpo bonito usando fio dental é o que interessa. Outra forma
de estigmatizar o feminino é colocá-lo em posição que historicamente foi atribuída a mulher
“no lugar da cozinha”, o que se vê nos comerciais de produto de limpeza, por exemplo, onde
ela sempre figura, reforçando a velha máxima “rainha do lar” (Carta Capital, 2018). Um
ocorrido mais recente que gerou certa discussão e trouxe à tona a temática sobre o lugar em
que o feminino é posto em nossa sociedade, nos dias atuais, foi uma reportagem referindo a
Marcela Temer, mulher do Presidente da República Michael Temer, como “BELA,
RECATADA E DO LAR” o que, em tempos de “empoderamento” feminino soa como
retrocesso, reforçando o discurso patriarcal que durante séculos exerceu sobre a mulher o
controle de suas ações, pensamentos, desejos. Para a filósofa Márcia Tiburi deve-se entender
qual o papel das mulheres na vida dos homens, que o mundo é machista e o privilégio sobre a
reputação ainda é dos homens. Afirma ainda que a política também tem seu jogo, um jogo
estético, e que no momento em que Marcela é utilizada até mesmo como uma espécie de
prótese, numa cena conjugal entre um homem velho e uma mulher jovem, isto atualiza o
velho estereótipo machista. (Márcia Tíburi, 2016).
Ao indicar que ainda figura nos índices de violência, principalmente a violência que
termina pela extinção dessa mulher pela via do feminicídio, ressalto um crime que chocou o
Brasil e o mundo, o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em abril de
2018. Marielle tinha uma história de vida bem peculiar como tantas outras mulheres negras,
pobres, habitantes de periferia desassistida. Formada em sociologia e com mestrado em
Administração Pública, entrou para política se elegendo vereadora com quase 50.000 votos.
Tinha sua atuação e ação voltada para proteção e produção do protagonismo de várias
minorias. No dia 14/03/2018, 13 tiros alvejaram o carro onde estava Marielle a matando, mas
não calando a sua voz. “Marielle Presente”. Resistência. (Raphael Medeiros, 2018).
Outras muitas, outras tantas mulheres estão por aí se afirmando, circulando, se
colocando. Existe um coletivo feminino e suas subjetividades precisam ser resgatadas de suas
circunstâncias, mulheres que estão sob o véu da invisibilidade em função de sua condição
social, por falta de acesso à via do conhecimento, do trabalho digno, por estarem inseridas em
condições adversas de violências. São minorias que precisam ter voz. Mulheres negas, as
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encarceradas, as analfabetas, as exploradas sexualmente, as deficientes sem reconhecimento,
as portadoras de algum transtorno mental, as mulheres gays, as indígenas, as trabalhadoras, as
que estão sob o julgo das ditaduras. Penso que as mulheres querem somente ser elas mesmas e
respeitadas.
Tal as mulheres, outro grupo presente na via do apagamento subjetivo e social é a
população LGBT – gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Talvez alguns digam, “tá mais
eles estão trocando beijo na novela das 8”. Cabe informar que não é relevante a população
LGBT estar na novela, relevante é o simbolismo que isto representa, dentre tantos
núcleos familiares, um casal gay, constituindo-se também como tal. Contudo, para chegar
neste momento, um longo caminho de luta e desconstrução teve que ser trilhado por esta
população. O

fato deste coletivo configurar-se como importante objeto de estudo e

problematização, endossa que algo ainda os reduz, embora a discussão seja importante
quando justamente se pretenda a legitimidade de qualquer condição sexual.
Segundo Bezerra et al. (2013), o movimento LGBT que defende os Direitos dos
Homossexuais teve início na Europa, no final do século passado, tendo como principal
bandeira a não criminalização da homossexualidade e a luta pelo total reconhecimento dos
direitos civis dos homossexuais. Complementando,

o movimento nasce no Brasil

no final dos anos 1970, predominantemente formado por homens homossexuais. Mas logo
nos primeiros anos de atividade, as lésbicas começaram a se firmar como sujeitos políticos
relativamente autônomos; e nos anos 1990, travestis e depois transexuais passaram a
participar do modelo orgânico. No início dos anos 2.000, são os e as bissexuais que começam
e cobrar o reconhecimento do movimento (Universo, 2017).
O primeiro grupo do Brasil com o intuito de construir uma ideia de afirmação
homossexual foi o SOMOS, fundado em 1978 na cidade de São Paulo, em um momento
político de efervescência em que os movimentos estudantis e de trabalhadores também se
estruturavam. (Nexo, 2018). Considero que seja na via da organização e do projeto político
não partidário, mas de ação, que qualquer minoria possa se fazer presente e conquistar seus
direitos.
No início dos anos 1980, uma doença ainda desconhecida que casualmente acometia
os homossexuais masculinos, veio reforçar ainda mais no âmbito da invisibilidade social a
população LGBT. A doença ficou conhecida como câncer gay, haja vista que inicialmente
ocorria entre a população homossexual masculina, mas logo foi associada às pessoas que
compartilhassem desta orientação sexual. Depois outros grupos minoritários e tidos como
desviantes passaram a figurar como grupo de risco além dos próprios homossexuais, como
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prostitutas, usuários de drogas e hemofílicos. Como resultado desta associação disseminou-se
a falsa noção de que os que não pertenciam a estes grupos estariam a salvo da AIDS. Serviu
para reforçar o preconceito e estigmas contra estas minorias.
Outro fato que joga a população LGBT no universo da invisibilidade social, é o alto
índice de violência a que estes coletivos são expostos. Alias, parece que a violência sempre
está atrelada a certos conjuntos minoritários. Neste caso, para a população LGBT, a violência
se apresenta na sua forma mais cruel, que é aquela que tenta eliminar do social determinados
coletivos vulneráveis, quando estes não têm a oportunidade de realizar conquistas
fundamentais como a de se inserir no mercado de trabalho, quando são vítimas do discurso de
ódio pelo fato de não seguirem um padrão tido como normativo, tendo como principal efeito,
neste caso, a homofobia. Neste sentido, Cardoso e Ferro (2012), utilizando-se do pensamento
de Leony (2006), caracterizam que a homofobia como ódio explícito, persistente se espalha de
forma generalizada; manifesta-se numa escala de violência desde as agressões verbais contra
a honra, até episódios de violência física consumados com requinte de crueldade.
Quando abordamos a violência enfrentada pela população LGBT no Brasil, é
pertinente ressaltar os dados referentes ao relatório organizado pela Secretaria de Direitos
Humanos no ano de 2013, atualizados em 2017. Segundo o relatório, em um ano foi
registrado um aumento de 166,09% de denúncias, nas quais 46,6% envolvia violações contra
o público LGBT, com 1.713 vítimas. O estado de maior número de denúncias foi o do Mato
Grosso, com 1.657, 14%. Foi levado em consideração o perfil entre os agressores e as vítimas,
e constatou-se que em 71,12% dos casos os denunciantes não conheciam as vítimas, 15,78% a
própria vitima efetuou a denúncia e em 5% dos casos os denunciantes tratavam-se de
conhecidos das vítimas. O que fica comprovado nestes dados é que embora haja um veículo
voltado à proteção desta população, estes ainda têm receio de denunciar possíveis atos de
violência, talvez por medo ou por considerar o sistema ineficiente.
Desde 1970 quando o movimento LGBT no Brasil teve o seu início, até a presente
data, deve-se considerar um ganho em alguns pontos na vida social deste grupo. Através de
suas articulações político-sociais, questões fundamentais quando se tratada de reconhecimento
e respeito de certas minorias foram alcançadas. A parada LGBT como direito de liberdade e
de performar; o reconhecimento pelo STF – Supremo Tribunal Federal -, da união
homoafetiva como entidade familiar abonada pela CCJ – Comissão de Constituição e justiça;
a permissão da adoção por casais homoafetivos; a mudança de nome civil; a eleição de
candidatos assumidamente homossexuais; a cirurgia de mudança de sexo e de reprodução
assistida pelo SUS – Sistema Único de Saúde; a presença do coletivo LGBT na mídia.
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Todos os dias quando saímos de casa rumo aos enfrentamentos que o social nos
impõe, encontramos com homens e mulheres circulando pelas ruas, muitas vezes sem rumo,
outras vezes alcoolizados, dormindo sob as marquises dos prédios das cidades, às vezes
realizando pequenos trabalhos, ou simplesmente estão em qualquer lugar e vazios. Para nós
são vultos, são adornos na geografia das cidades, e são os seus utensílios, como os postes, os
bancos da praça, muitas vezes a continuação do piso das calçadas, os meios fios seus espaços
de presença/ausência. A vestimenta suja, a aparência “feia” e cansada, o olhar que rebaixa,
que humilha, que inferioriza, a raiva e o medo que esses provocam em algumas pessoas, a
ideia de que são vagabundos e improdutivos, que os joga no campo de uma invisibilidade
social maior, ficando as pessoas em situação de rua em seu próprio “gueto”.
Contribuindo Soczek (2004), a partir do pensamento de Bauman (2003), nos diz que a
autoindependência econômica contrapõe-se ao espírito de comunidade, gerando um novo
cosmopolismo, onde há os guetos “voluntários” e os guetos “verdadeiros” que se caracterizam
por confinamento espacial, fechamento social. Ainda neste sentido aponta que a construção de
uma homogeneidade dos de “dentro” (guetos voluntários as pessoas querem ficar) e uma
heterogeneidade dos de “fora” (guetos verdadeiros de onde as pessoas não podem sair). Tomo
emprestado o pensamento dos autores para fazer uma analogia entre a ideia dos guetos para
esta escrita. Enquanto nós os “visíveis” queremos ficar em nosso gueto voluntário, os
“invisíveis” moradores de rua não conseguem sair do seu gueto verdadeiro.
Para Kaufmann (2016), o surgimento do fenômeno “moradores de rua”, teria se dado
durante o processo da revolução industrial, na transição entre o feudalismo e o capitalismo, na
fase de acumulação primitiva de capital e de preponderância do capital mercantil sobre a
produção. Em meio a esta transição o camponês de forma súbita e repentina perde sua
propriedade e passa a vender sua força de trabalho nas indústrias na cidade. Porém nem todos
conseguem se adaptar a esta mudança brusca. Ao ficar descartado da produção capitalista
passa a viver nas ruas das cidades. Pensando assim, pode-se chegar à conclusão de que os
moradores de rua estão inseridos na lógica da invisibilidade social, por que de certa forma são
desviantes do determinismo capitalista, que compra a força de trabalho do homem. Como o
sujeito em situação de rua não possui força de trabalho para vender, logo

o capital o

desconhece, o desconsidera.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome define em termos gerais,
a população em situação de rua da seguinte maneira: Grupo populacional heterogêneo,
caracterizado por sua condição de pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos
vínculos familiares e pela falta de moradia convencional regular. São pessoas compelidas a
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habitar logradouros públicos (ruas, praças, cemitérios, etc.), áreas degradadas (galpões e
prédios abandonados, ruínas, etc.) e, ocasionalmente, utilizar abrigos e albergues para
pernoitar. (POLÍTICA NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA, 2008, p.8).
Quem são estes moradores de rua? Onde estão? Quais os fatores que levaram a esta
situação?
No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizou entre
os anos de 2007 e 2008 uma pesquisa em 71 cidades brasileiras com população superior a 30
mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre). Os resultados desta
pesquisa foram divulgados em 2008, demonstrando que 31.922 pessoas utilizam as ruas como
forma de moradia no país. Entretanto, esses números são bem maiores, pois cidades
importantes não fazem parte desse levantamento. (Mundo Educação, 2018).
Na mesma pesquisa de 2008, foi constatado que o alcoolismo e as drogas são as razões
que levam a maioria a morar nas ruas - 35,5%, o desemprego 30% e conflitos familiares 29%.
Em pesquisa realizada pelo G1, outras motivações ficaram aparentes quando se trata de
compreender o coletivo em situação de rua. Para um dos moradores foi à morte do filho, para
outro sair do seu estado por motivação de conflitos e não ter estrutura no local de destino e
ainda para um terceiro a perda repentina do emprego que não lhe deu outra opção; uma
mulher encontrou nas ruas a paz que não tinha em casa, pois era diariamente espancada pelo
marido, um jovem passou a ser morador de rua depois que saiu de um abrigo por completar a
maioridade. Fica claro que os motivos são muitos e diferentes, desde aqueles clássicos que
são dados de várias pesquisas de cunho sócio econômico ou dados demográficos, e outros que
não figuram em nenhum estudo, o que muitas vezes ocorre por situações e circunstanciais
inesperadas, mas que todavia produzem o achatamento social, o apagamento subjetivo, o auto
descrédito, pois estar na condição de morador de rua faz com que os sujeitos sintam-se como
um peso para a sociedade, e muitas vezes esta os percebe assim também.
Acredito que à temática “pessoas em situação de rua” é bastante complexa, abrangente
e de difícil trato, pois envolve questões que muitas vezes foge do controle dos gestores
públicos ou da sociedade civil. Quando falamos de moradores de rua, estamos falando de
gente e sua complexidade, suas vivências, suas histórias de vida, suas famílias, do modo como
cada pessoa se constituiu. Desta forma, planos, medidas e ações de proteção e segurança, de
reconstrução desses sujeitos, devem ser tomados e levados em consideração no seu mais
amplo conjunto de aspectos. Com base na Política Nacional para inclusão Social da
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População em Situação de Rua (Brasil, 2008), elegi três das principais estratégias que podem
ser adotadas:
Trabalho e Emprego: Inclusão da população em situação de rua como público-alvo
prioritário na intermediação de emprego, na qualificação profissional e no estabelecimento de
parcerias com a iniciativa privada e com o setor público para a criação de novos postos de
trabalho; promoção de capacitação, qualificação e requalificação profissional da população
em situação de rua; incentivo às formas cooperadas de trabalho no âmbito de grupos
populacionais em situação de rua; ampliação da discussão sobre níveis de renda para a
população em situação de rua; incentivo a ações que visem a inclusão produtiva e reserva de
cotas de trabalho para população em situação de rua; promoção de oficinas sobre economia
solidária, centradas no fomento e na capacitação, a partir de recortes regionais, com o apoio
do Ministério do Trabalho e Emprego; ampliação das cartas de crédito e do crédito solidário
para a população em situação de rua; garantia de acesso por parte da população em situação
de rua a seus direitos trabalhistas e à aposentadoria.
Educação: Promoção da inclusão das questões de igualdade social, gênero, raça e etnia
nos currículos, reconhecendo e buscando formas de alterar as práticas educativas, a produção
de conhecimento, a educação formal, a cultura e a comunicação discriminatórias,
especialmente com relação à população em situação de rua; Constituição de grupos de estudo
que discutam maneiras de a educação ser feita em meio aberto, sem necessidade de
deslocamento até as escolas; Oferta regular de educação de jovens e adultos, especialmente no
que se refere à alfabetização, com facilitação de ingresso em sala de aula em qualquer época
do ano; Oferta de incentivos à assiduidade escolar para a população em situação de rua, tais
como uniformes e materiais escolares gratuitos, facilitação do transporte de ida e volta da
escola, fornecimento de alimentação, etc.; Inclusão da população em situação de rua nos
programas de apoio ao desenvolvimento de atividades educacionais, culturais e de lazer em
escola aberta, especialmente nos finais de semana; Inclusão do tema população em situação
de rua, suas causas e consequências, como parte dos debates sobre essa realidade nacional nas
redes de ensino de todo o País. Adequação dos processos de matrícula e permanência nas
escolas às realidades das pessoas em situação de rua, com a flexibilização da exigência de
documentos pessoais e de comprovantes de residência. Promoção de políticas de Inclusão
Digital para pessoas em situação de rua.
Saúde: Promoção da inclusão das questões de igualdade social, gênero, raça e etnia
nos currículos, reconhecendo e buscando formas de alterar as práticas educativas, a produção
de conhecimento, a educação formal, a cultura e a comunicação discriminatórias,
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especialmente com relação à população em situação de rua; Constituição de grupos de estudo
que discutam maneiras de a educação ser feita em meio aberto, sem necessidade de
deslocamento até as escolas; Oferta regular de educação de jovens e adultos, especialmente no
que se refere à alfabetização, com facilitação de ingresso em sala de aula em qualquer época
do ano; Oferta de incentivos à assiduidade escolar para a população em situação de rua, tais
como uniformes e materiais escolares gratuitos, facilitação do transporte de ida e volta da
escola, fornecimento de alimentação, etc.; Inclusão da população em situação de rua nos
programas de apoio ao desenvolvimento de atividades educacionais, culturais e de lazer em
escola aberta, especialmente nos finais de semana; Inclusão do tema população em situação
de rua, suas causas e consequências, como parte dos debates sobre essa realidade nacional nas
redes de ensino de todo o País. Adequação dos processos de matrícula e permanência nas
escolas às realidades das pessoas em situação de rua, com a flexibilização da exigência de
documentos pessoais e de comprovantes de residência. Promoção de políticas de Inclusão
Digital para pessoas em situação de rua.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste momento de concluir esta escrita, sinto imenso orgulho de toda construção que
estes tidos “invisíveis” realizam. Construíram uma ponte que serviu de caminho que leva a
vários outros caminhos e mais, e mais outros. Cada “tijolo”, cada armação, cada mão de obra
destes tidos como desviantes, são processos sociais sedimentados, são construções histórias
que não serão apagadas, são dimensões políticas não partidárias com base no respeito, na
ética, e na dignidade, empunhadas como bandeiras por Mulheres, Homens, Gays, Trans,
Pessoas em situação de rua, por gente.
Acredito que este trabalho é apenas um simples e pequeno apontamento, mas que
deixará registrado que a invisibilidade de determinados coletivos infelizmente existe, e é um
fenômeno representante de um tempo e alimentado por outros sujeitos, por normas
questionáveis, por pensamentos egocêntricos, e como tal, atua de forma velada e silenciosa, se
ancorando, se ligando a determinados dispositivos de poder, como o preconceito, o
silenciamento, a desconsideração, e o apagamento do outro. Isto tudo me provocou certos
atravessamentos, serviu para que eu pudesse contextualizar fatos históricos que nos são postos
como verdade inquestionável, serviu para que eu reavaliasse certos conceitos e valores que
me foram transmitidos pela via familiar e outros adquiridos a partir de minha circulação no
social.
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Este trabalho me colocou frente a várias realidades humanas, e é bom saber por
exemplo, que pessoas, grupos, e instituições sérias estão disponíveis e trabalhando em favor
de outros humanos, não medindo esforços em termos de criar condições para que alguns
sujeitos que estão na margem da pobreza, da vulnerabilidade, do sofrimento, no âmbito da
violência possam ser resgatados e construir a possibilidade de serem protagonista de suas
vidas.
Observei com as pesquisas e às leituras, que embora haja uma onda de desmonte por
parte dos governantes, das instituições que trabalham com políticas voltadas para a população
mais vulnerável, também há o resultado de ações de órgãos e instituições que trabalharam
para implantação de normas de proteção como A Lei Maria da Penha de proteção a mulher, da
garantia de direitos como o reconhecimento da união homoafetiva como instituição familiar,
das políticas de inclusão da população de rua.
Entre tantos outros pontos, me dá satisfação em saber que a psicologia, lócus que eu
estarei transitando em pouco tempo, é uma ferramenta potente com seus pressupostos, sua
ética, com a sua prática voltada para a saúde e o resgate dos sujeitos em situação de
vulnerabilidade.
Minha reflexão final é que me identifico com as subjetividades “invisíveis ou
invibilizadas”. Durante o processo de escrita ocupei o lugar de cada humano e suas histórias.
Quando digo me colocar no lugar é apenas uma metáfora pra dizer que vivenciei situações
que muitas vezes me levaram a me sentir apagado, minha subjetividade cerceada, meu
processo de subjetivação estremecido. Eu Rogério Carvalho, nordestino, deficiente físico,
condição sexual tida como desviante, futuro psicólogo.
.
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