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Apresentação
Este simpósio resulta de trabalhos realizados pelos membros do grupo pesquisa
“Figuras e modos de subjetivação no contemporâneo”, cadastrado no CNPq e vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Faculdade de Ciências e Letras, da
Universidade Estadual Paulista (UNESP)- Campus de Assis. Os trabalhos que darão suporte
ao Simpósio foram originalmente realizados como Tese de Livre-Docência e de doutorado e
dissertações de mestrado. O objetivo geral é discutir a produção de subjetividade nas atuais
condições de mobilidade geográfica e psicossocial, tomando como referência o caso dos
assim chamados “trecheiros” (pessoas que vivem em constante trânsito de cidade em cidade),
andarilhos (pessoas que vivem andando à pé pelos acostamentos das rodovias) e o caso dos
decasséguis (brasileiros descendentes de japoneses que emigram temporariamente para o
Japão).

Dromologia, errâncias e nomadismos na contemporaneidade
Desde suas origens o deslocamento de um lugar a outro e o alcance de plagas cada vez
mais longínquas foi uma das experiências mais importantes para que o homem conseguisse se
constituir como tal e se fortalecer na terra. Recentemente, a mobilidade e os deslocamentos se
intensificaram ainda mais com as facilidades dos meios de transporte e de comunicação.
Paul Virilio (1996) destaca a produção de cineses e sinergias como uma das
características centrais da contemporaneidade. Vivemos, segundo ele, numa sociedade
essencialmente dromológica, ou seja, uma sociedade fundada na excitabilidade, na
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movimentação, na circulação, no trânsito, no nomadismo e tantas outras expressões das
cineses que não deixam parar o tempo e imprimem a ele um ritmo cada vez mais veloz.
Evidentemente que o homem sempre exibiu uma certa atração e apreço pela
circulação, pelas andanças pelo mundo, pelas asas da imaginação, porém, o que destaca
Virilio (1996) é que na atualidade o movimento é estruturante da economia, da sociedade, do
poder e da política, é o bem maior sobre o qual se produzem as riquezas, o poder, os controles
e a governabilidade. Assim, a economia se constrói sobre a velocidade da produção e do
consumo, a velocidade do comércio, do deslocamento dos capitais, assim como o poder incide
sobre o controle do movimento, sobre o controle de rotas de circulação de capitais,
mercadorias, da força de trabalho e outros elementos fundantes da sociedade e da cultura.
O conceito de dromologia pode trazer alguma contribuição ao campo da psicologia,
mais especificamente, e através dele podemos tentar analisar as questões da subjetividade que
emergem no nosso tempo. De maneira geral, não é descabido entender o sujeito da atualidade
como um sujeito cinético, constituído pela condição de movimentação no plano cognitivo,
emocional, afetivo e no do relacionamento com os outros.
Muito diferentemente do que se exigia do sujeito em outros tempos, um sujeito
centrado e plantado firmemente em torno de um círculo de pessoas, num nicho familiar, numa
comunidade, um sujeito determinado, com idéias, valores e vínculos emocionais fortes e
duradouros, hoje, contrariamente, exige-se um sujeito flexível, mutante, errante, capaz de
navegar pelo mundo da informação, das paixões, das idéias, das relações com outros, do
consumo e por tantas outras plagas que o mundo oferece (Harvey, 1992).
Fundamentalmente, não se trata mais de uma subjetividade assentada, sólida,
identitária, estabilizada, mas sim de subjetividades em ebulição, em movimento, em processo,
em metamorfose, ou então, não se trata mais de um corpo aquietado ou repousado, mas sim
de um corpo excitado, um corpo vibrátil, como diriam os esquizoanalistas.
Portanto, à maneira como designamos lugares de corrida de carros - os autódromos poderíamos chamar o mundo atual de “subjetivódromo”, ou seja, o lugar de corrida, de
circulação acelerada, de idéias, afetos, signos, relacionamentos e assim por diante.
No turbilhão cinético da atualidade, o ser humano vive uma condição de
desenraizamento sem precedentes ou que o torna um transeunte de espaços geográficos,
sociais e psicológicos. A hipermodernidade, como salienta Augé (1994), é produtora de não-
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lugares, a saber, espaços de passagem, não identitário ou de permanência e de
estabelecimento de vínculos.
Conjugado com o fenômeno do nomadismo, da transumância, da perambulação pelas
ruas da cidade e acostamentos das rodovias, da migração, do desemprego, da pobreza, da
busca de ruptura com situações de vida opressivas, o nomadismo contemporâneo se expressa
com maior radicalidade, em nossa sociedade, no fenômeno da errância: uma movimentação
contínua, sem parada, sem rumo certo, sem destino e objetivo definido. Os andarilhos de
estrada são os errantes mais extremados: perambulam pelos acostamentos das rodovias
fazendo da própria caminhada, sem rota definida ou ponto de chegada, uma estratégia de
sobrevivência. Os migrantes atuais, submetidos a vínculos de trabalho precários e abreviados,
também não deixam de viver intensamente um vai e vem constante com poucas possibilidades
de fixação e permanência prolongadas ou definitivas. Várias pessoas em situação de rua e
trecheiros, sobretudo aqueles que vivem diuturnamente perambulando pelas cidades fazendo
pontes, viadutos, praças e outros espaços públicos sua morada, são outro segmento expressivo
da errância na atualidade.
Nos relatos de andarilhos as experiências da deambulação e da solidão aparecem como
centrais em suas vidas. Caminhando a pé pelos acostamentos das rodovias, vivem como
desertores da vida radicada na cidade, na família, no trabalho e assentada em vinculações
estáveis e prolongadas. Fazem da caminhada constante seu modo de vida constituindo-se
como sujeitos trajetivos, por excelência (Justo, 2011; 2012).
As pessoas em situação de rua e trecheiros, na mesma lógica do mundo hipercinético e
da vida em espaços abertos ou em não-lugares, configuram, na atualidade, um nomadismo
urbano, sobretudo, nos casos em que o deslocamento constante pela cidade ou de cidade em
cidade se constitui numa estratégia de sobrevivência.
Os emigrantes brasileiros, principalmente os decasséguis, vivem as incitações atuais à
mobilidade como sujeitos transumantes: buscam um lugar que julgam melhor para trabalhar e
angariar uma poupança capaz de garantir um retorno bem sucedido. Continuam mantendo
relações com o país de origem, configurando práticas transnacionais típicas da atualidade.
Como conclusão principal é possível assinalar que as experiências de trajetividade,
transumância e de nomadismo urbano, embora muito distintas entre si e de outras formas de
mobilidade geográfica e psicossocial, expressam com maior visibilidade e podem ser tomadas
como analisadores da atual condição de compressão tempo-espaço, da atualidade, na qual
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sujeitos e subjetividades são profundamente marcados pela aceleração da vida e por flanagens
em espaços lisos e abertos (Deleuze, 1992). No entanto, é preciso ponderar que a compressão
tempo-espaço e as consequentes incitações à mobilidade e metamorfoses psicossociais são
atravessadas por relações de poder e estratégias de gestão e controle da subjetividade em
movimento ou dromológica.
O estado de liquefação da sociedade contemporânea (Bauman, 2001) e a produção de
cineses não significam, evidentemente, ganhos de liberdade, de livre e ampla movimentação
pelo mundo. Contraditoriamente, a mesma lógica que impõe a movimentação, o
desenraizamento, a habitação de espaços abertos, a itinerância, o nomadismo e tantas outras
modalidades de deslocamento espaço-temporal, também vigia e controla severamente a
deambulação do sujeito. Tal como radares móveis que fiscalizam a velocidade nas rodovias,
os controles sociais da atualidade dispensam a fixação do vigiado e a co-presença do
vigilante, podendo rastrear o sujeito em todos seus movimentos. As câmeras de vigilância são
exemplos mais elementares e as senhas de acesso a lugares, serviços e bens são os mais
sofisticados.
Na verdade, as cineses atuais são devidamente controladas e gerenciadas, criando-se
corredores de circulação. Aqueles que se desviam dos caminhos estabelecidos são
recolocados nas rotas dos rebanhos, perseguidos e punidos. As políticas de imigração e
controle da circulação da mão de obra, com o recrudescimento da vigilância das fronteiras e
perseguição aos imigrantes ilegais, atestam o paradoxo da globalização que, por um lado,
incentiva a interconexão das economias e a livre circulação do capital e, por outro lado,
restringe e constrange a livre circulação dos trabalhadores.
A suspeita em relação à figura do trabalhador estrangeiro e condenação da figura do
vagabundo, desde o período nascente da modernidade, elegeu como bodes expiatórios todas
as formas nômades de trabalho e sobrevivência, colocando na mira de leis e práticas
coercitivas saltimbancos, estrangeiros, desertores, mascates, marreteiros, trabalhadores
temporários, sem profissão ou de estável e todas as demais formas de mobilidade desengajada
das práticas disciplinares da época (Rocha, 2004).
Tal como antes, hoje, a mobilidade, embora estimulada e funcionalizada dentro da
maximização da produção e do consumo, continua sendo fortemente vigiada, dirigida e
submetida aos mecanismos de dromocontroles.
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Desde 1990 vimos nos dedicando a pesquisa com andarilhos que vivem caminhando
pelos acostamentos das rodovias. Uma pequena parte dessa produção já foi publicada sob a
forma de artigos ou capítulo de livros e foram várias as comunicações desse trabalho em
congressos científicos (Justo, 1998; 200; 2011; 2012)
O despertar do interesse pelo assunto ocorreu pelas observações iniciais que
realizamos in loco trafegando quase diariamente, a trabalho, pela rodovia SP333 no trecho
que liga as cidades de Assis e Marília. Chamou nossa atenção o número de andarilhos que
caminhavam pelo acostamento da estrada e sua aparência típica: maltrapilhos, saco às costas,
andar compassado e vagaroso de quem não tem pressa em chegar se é que vai a algum lugar.
É comum se encontrar andarilhos vagando pelos acostamentos das rodovias que
formam o entroncamento viário da cidade de Assis, situada na região sudoeste do estado. A
cidade é ponto de passagem de duas grandes rotas: Mato Grosso do Sul - São Paulo e Norte
do Estado do Paraná - São Paulo - sul de Minas Gerais. Além dessa localização estratégica em
dois portais importantes do Estado - o de ligação com o norte do Paraná e com Mato Grosso
do Sul- sua economia propicia o aparecimento desse fenômeno calcado, fundamentalmente,
na intensa migração de mão-de-obra rural que existe nessa região. Assis fica numa das
grandes rotas de migração que atravessa o estado de São Paulo rota essa que liga o sul do
estado de Minas e Goiás ao norte do estado do Paraná. Nossa primeira pesquisa com
andarilhos, circunscrita à região de Assis, teve como objetivo um levantamento preliminar da
história de vida desses sujeitos e a descrição de suas condições de vida.
Uma das principais constatações realizadas nesse início da pesquisa, e que se revelou
muito importante para seus desdobramentos posteriores, foi a verificação da existência de
singularidades e diferenças importantes dentre aqueles caminhantes dos acostamentos das
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estradas que, até então, considerávamos iguais - todos eles aparentavam vagar sem eira nem
beira, maltrapilhos, carregando o indefectível saco às costas, vítimas de um sofrimento
extremo dado pela pobreza, miséria, penúria e exclusão absoluta.
Diferentemente do que pode aparentar à primeira vista, a condição de andarilho
comporta uma multiplicidade de situações pessoais. Boa parte dos sujeitos que vivem essa
condição se desloca em busca de trabalho, como foi colocado, ainda que em condições muito
precárias: andando pelas estradas, por não possuir recursos para outro tipo de deslocamento,
e eventualmente mendigando pelo caminho. Outras vezes, perambulam realizando pequenos
"bicos" nas propriedades rurais que se avizinham das rodovias. Outros, ainda, sobrevivem
socorrendo-se aos serviços assistenciais dos municípios para completar a viagem.
Outra parte dos migrantes já abandonou qualquer esperança de encontrar trabalho e
um lugar fixo para morar. De tanto perambular de um lugar a outro, distanciam-se cada vez
mais de redutos da vida sedentária, como os familiares e o lugar de origem, assumindo a
própria errância como condição de vida . Dentre esses, muitos já se despediram ou estão se
despedindo da perspectiva de encontrar trabalho, mesmo que volante ou eventual. Embora
ainda justificando sua caminhada como tendo esse objetivo, acabam fazendo do eterno
percurso, na caminhada pelas estradas de cidade em cidade, uma forma de vida e
sobrevivência. Já se desgarraram completamente de suas raízes, vivem solitários, buscando
ajuda junto à população que reside nas margens das rodovias, em postos de gasolina , em
lanchonetes e barracas de frutas e junto a outros comerciantes estabelecidos nos acostamentos
da estrada. Pernoitam debaixo de pontes, sob o teto de abrigos de paradas de ônibus - quando
existem -, em casas abandonadas na zona rural, ou em alguma edificação de fazendas, como
currais, que possa existir pelo caminho. O pernoite também pode ser feito em postos de
gasolina ou até mesmo improvisado no mato com pedaços de lonas de plástico que podem
servir para forrar o chão ou então como teto, em noites chuvosas. Eventualmente procuram
ajuda na cidade: atendimento médico, pernoite nos albergues, refeições e roupas em
instituições filantrópicas. A maioria, no entanto, evita até onde pode adentrar as cidades onde,
em geral, são muito maltratados.
Nas histórias de vida de cada um foi possível acompanhar toda a transição de uma
vida territorizalizada em torno de uma família, vínculos afetivos e sociais para uma vida
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completamente desenraizada de qualquer solo estável de referência pessoal e ancoragem do
sujeito. Salvo uma ou outra exceção, todos tiveram um longo período de convivência familiar,
embora o signo do nomadismo e da itinerância estivesse sempre à espreita através de
constantes mudanças da família de região ou cidade. Boa parte descende de migrantes
nordestinos e, de certa forma, continuam a saga familiar. Realizam, portanto, a transição de
um modelo sócio-econômico- psicológico concentrador e agregador, para outro dispersivo e
desagregador. Sofrem as agruras da deserção de uma vida de confinamento, centrifugada
numa família, cidade e estado para uma vida governada por forças centrípetas que
desconectam o sujeito de núcleos gravitacionais, processam sua desfiliação social e afetiva e
o lançam na errância.
Tal transição não se faz sem grandes conflitos e sofrimentos para as gerações que
realizam a travessia, lançando seus congregados a uma aventura rumo a algo incerto e
desconhecido. Nos relatos dos andarilhos são frequentes as menções a intensos conflitos,
dilemas e sofrimentos vividos na transição da vida sedentária para o nomadismo. Todos
mencionam dificuldades insuperáveis no plano econômico, afetivo e social que os
impulsionaram para a errância. Falam mesmo de uma deserção, ou seja, mais do que a busca
de uma situação melhor, a decisão de partir para a estrada é uma fuga dos problemas
insolúveis e insuportáveis vividos cotidianamente. É uma fuga para qualquer lugar, para
qualquer outra coisa, ou melhor, é uma fuga para um "não-lugar" onde apesar da incerteza,
imprevisibilidade e instabilidade, resta a certeza da ruptura e distanciamento dos problemas e
dos sofrimentos de outrora. Alguns falam da sensação de liberdade que sentem como
andarilhos....não há a voz da esposa e de familiares se queixando, cobrando soluções,
"atormentando" o tempo todo; o patrão ou o capataz "azucrinando", vigiando cada
movimento, pressionando o ritmo do trabalho, humilhando, escravizando, explorando; não há
mais o crediário e credores de cada mês cobrando, exigindo um pagamento com dinheiro que
não se tem, aumentando as dívidas cada vez mais impagáveis; os acidentes de trabalho e
doenças que rotineiramente aumentam o infortúnio pelo total desamparo enfrentado nessas
ocasiões; as estafas que não permitem um momento de descanso e sossego; as intermináveis
desavenças afetivas, brigas e agressões que explodem no relacionamento com a mulher,
filhos ou com os pais; a dependência do uso de bebidas alcoólicas que acrescentam outras
dificuldades e potencializa substancialmente aquelas existentes no relacionamento conjugal e
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familiar; a infidelidade da mulher no relacionamento sexual-afetivo e outras frustrações que
inevitavelmente surgem na pobreza; as intrigas afloradas no ambiente de trabalho, na
vizinhança e entre os conhecidos e familiares; as ansiedades, pesares causados por uma autoimagem negativa e corrosiva; culpabilizações e desesperança em relação ao futuro, enfim,
tudo isso fica para trás na errância, embora outras dificuldades e sofrimentos possam aparecer.
Foi bastante surpreendente constatar que a solidão não é vivida por eles como uma situação
de dor e sofrimento. Mostram-se resignados diante da solidão, se dizem habituados à falta de
companhia e rechaçam qualquer idéia de voltar a compartilhar o cotidiano com alguém,
mesmo na condição de andarilhos. Afirmam cabalmente que nessa vida não "cabem dois" ,
que eventuais parcerias na estrada só atrapalham e dificultam a vida e que conseguem viver
razoavelmente sem uma companhia constante.
Eventuais relações travadas ao longo das caminhadas na estrada são breves,
superficiais, passageiras, imediatistas (centradas numa necessidade premente) e sem a
perspectiva da formação de algum vínculo. Tem-se a impressão de que as dificuldades de
relacionamento na vida pregressa foram tão traumáticas que a ausência de contatos regulares e
vinculações no presente passam a ser sentidos como prazerosos ou, pelos, como protetores de
eventuais tormentas e sofrimentos.
Numa perspectiva estritamente psicológica, o grande enigma do andarilho se coloca no
plano de suas relações interpessoais e afetivas. Sem dúvida que fatores econômicos e sociais
desencadeiam essa condição de vida, porém, eles se aliam ou acabam participando da
produção de uma subjetividade que encontra enormes dificuldades de convivência mais
estreita com o "outro", de formação de vínculos afetivos, de proximidade e compartilhamento
da vida. São refratários ao contato e convivem com um constante sentimento de desconfiança
e precaução em relação aos outros.
A vida do andarilho expressa um modo de subjetivação dessas condições dadas no
mundo contemporâneo, especialmente aquelas que desestimulam a agregação, a proximidade,
o contato cara a cara, a grupalidade, a vinculação, a estabilidade e durabilidade das relações,
contrapondo a isso tudo um chamamento ao narcisismo, isolamento e desenraizamento
psicossocial.
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Foi principalmente por esses achados que começamos a indagar também sobre as
conexões entre a condição de vida do andarilho de estrada e a do sujeito na
contemporaneidade. Começou a transparecer semelhanças entre a maneira como o andarilho
vive - a caminhada incessante, a ausência de objetivos, a desterritorialização geográfica,
social e afetiva, a pulverização da própria identidade, a incerteza, a insegurança, a solidão, - e
as condições de vida e subjetivações produzidas na contemporaneidade. Passamos a ponderar
que tudo aquilo que afeta o andarilho afeta também o restante das pessoas. Por exemplo, o
abrandamento dos vínculos trabalhistas,

a derrocada da estabilidade no emprego e o

afrouxamento dos laços entre o trabalhador e a empresa, para alguns, reverte-se no trabalho
Free-Lancer, autônomo, de pronto-atendimento, temporário ou volante e, para outros, pode
culminar na condição extrema de alijamento de qualquer possibilidade de trabalho e
estabilidade sócio-afetiva-geográfica mínima, como ocorre com os andarilhos. Em outro
exemplo paradigmático, podemos tomar a substituição dos espaços fechados pelos espaços
abertos Deleuze, 1992) e a desterritorialização geográfica-social e afetiva, típica da
contemporaneidade, como algo que permite a alguns uma ampliação dos espaços e
experiências de vida, livres das amarras das instituições disciplinares clássicas (Maffesoli,
2001) , enquanto para outros significa a impossibilidade de agarrar-se a qualquer meio seguro
de sobrevivência como um emprego ou outra forma de sustento mínimo, a constituição de
vínculos psicossociais e outras estratégias de satisfação de demandas básicas da vida.
Essa hipótese de trabalho - que toma o andarilho como expressão radical das
condições de vida presentes na contemporaneidade - acompanhou todas as pesquisas
posteriores e continua presente nos seus direcionamentos atuais.
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O Brasil começou a ser reconhecido como um país de emigração na década de 1980.
Desde então, deixou de ser representado como país receptor para ser visto como um país
emissor. As dificuldades econômicas dessa época fizeram com que muitos brasileiros fossem
procurar melhores oportunidades de vida e trabalho no exterior. Como parte significativa das
correntes emigratórias desse período surgiu aquela que ficou conhecida como os dekasseguis:
descendentes de japoneses que começaram a se deslocar para o Japão para trabalharem nas
fábricas japonesas. O termo dekassegui, é de origem da língua japonesa, onde o seu prefixo
Deru significa “sair” e o sufixo Kasegu significa “ganhar dinheiro. Portanto é aquele (a) que
sai para trabalhar fora em serviços temporários para ganhar dinheiro. Contudo isso, pouca
atenção foi dada pela ciência a esse fenômeno denominado de dekassegui, ou como
“decasségui”, tal como já foi dicionarizada na língua portuguesa falada no Brasil.
O caso dos Dekasseguis pode ser uma referência paradigmática levando em
consideração uma experiência de encontro/confronto com o estranho, com o “outro radical”.
Ao retornarem para o país dos seus antepassados os Dekasseguis se confrontam com uma
cultura e um modo de vida muito diferente daqueles do seu país natal. Vivem uma experiência
de estranhamento muito particular porque se trata de não se reconhecerem nas imagens
daquele outro, de um espelho que, mesmo à distância fez parte da constituição de suas
referências de si mesmo. Portanto, a compreensão das experiências dos Dekasseguis, tomadas
como experiências fundamentalmente construídas no encontro/confronto com a figura do
outro, não se restringe a um caso particular, mas sim oferece elementos para o entendimento
dos desafios que a mobilidade e, consequentemente, os relacionamentos com o estranho
colocam para o homo viator da contemporaneidade.
Dentre tantos problemas e desafios presentes nessa experiência estão aqueles
relacionados aos filhos. Tivemos a oportunidade de observar que as crianças têm muitas
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dificuldades tanto para se adaptarem à cultura japonesa como também para se reintegrarem à
cultura brasileira quando retornam.
Grinberg (1982) destaca em seu livro Psicoanalisis de la migracion de y del exílio,
que as experiências migratórias são impactantes em qualquer etapa da vida, e assimiladas de
formas distintas devido a idade do emigrante. A experiência da emigração não é igual para as
crianças, nem para os adolescentes que tem uma vida toda pela frente, diferente das pessoas
maduras, que já construíram uma história de vida. As crianças emigram com seus pais, ou
seja, com sua família que as protegem, ou pelos menos se sentem acolhidas. Diante dessa
experiência surgem nessas crianças os sofrimentos, faltas dos vínculos e as carências.
Ademais, a decisão de se deslocar de seu país de origem e ir viver em outras terras foi uma
decisão tomada pelos pais, entretanto, a criança não participa dessa decisão, não entendendo
as motivações que fizeram os pais emigrarem.
Além das crianças sofrerem com tantas mudanças no país de chegada ou no país de
destino, os pais ao tomarem a decisão de voltar ao país de partida, se sentem desamparados
mesmo antes de partirem para terra natal. Nessa nova viagem, eles vêm acompanhados dos
seus filhos, portanto, não estão mais sozinhos, e surge uma tempestade de preocupações em
relação à educação dos filhos e a condição financeira ligada a questão do emprego no Brasil.
O estado emocional o qual os pais e filhos se encontram no momento de chegada ao novo
ambiente, podemos dizer que é uma experiência de desamparo emocional.
A noção Freudiana de desamparo foi apresentada pela primeira vez, em 1895, no
“Projeto para uma psicologia científica”, quando ele ressalta que o nascimento é uma
experiência inicial de desamparo,porque o recém-nascido é incapaz de realizar “ações
específicas” para sua sobrevivência e necessita da ajuda de outrem. O estado de relativa
dependência do bebê por sua mãe faz com que o mesmo viva num sentimento de onipotência,
considerado importante para a estruturação do psiquismo nesse período de desenvolvimento
infantil. Na teoria da angústia a condição de desamparo humano é tida como o protótipo da
situação traumática. Em “Inibição, sintoma e angústia” Freud (1926) reconhece a eclosão de
perigos internos, considerados comuns diante de uma experiência de perda ou separação,
como resultado da impossibilidade de o ego lidar com as intensidades das excitações, caindo
em desamparo. Assim, prevalece a ideia de pré-maturação do indivíduo diante da vida. Na
comparação com outros animais, o ser humano é considerado inacabado, exposto a perigos
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internos e externos que são minimizados pela construção do amor e do consequente
sentimento de proteção que afasta o temor de ser abandonado à própria sorte.
Para Klein (1991) o bebê, mesmo tendo uma relação satisfatória com a mãe, sempre
terá vivências persecutórias. Essa ansiedade persecutória, como diz a autora, surge no início
da vida e se encontra no auge durante os três primeiros meses de vida do bebê. A ansiedade
persecutória surge no início da vida e resulta do conflito entre as pulsões de vida e de morte.
Devido à sua vivência persecutória, em decorrência da força dos impulsos destrutivos, o bebê
sente alguma insegurança. Portanto, diz a autora que “Essa insegurança paranoide é uma das
raízes da solidão” (Klein, 1963/1991, p.342).
Esse sentimento de solidão que surge parece estar ligado a vivência de um estado
precoce de desamparo emocional da criança. Não podemos deixar de frisar que esses dois
sentimentos estão extremamente intrincados nas vivências de separações daqueles que
migram para o estrangeiro. Tanto mais ainda quando essa experiência é feita por uma criança
em franco processo de desenvolvimento psicológico. Nelas, os sentimentos de solidão e de
desamparo são bastante mobilizados e aflorados tal como ocorre no retorno dos filhos dos
dekasseguis ao seu país natal. É necessário saber o quanto tais sentimentos são despertados e
que contornos dão às imagens e figuras do retorno para que se possa compreender as
dificuldades e desafios que se colocam para essas crianças lançadas a situações de
deslocamento radical, recorrentes no mundo contemporâneo.
Para tentar responder a essas questões realizamos uma pesquisa com objetivo
específico de investigar como crianças que passaram a primeira infância no Japão
vivenciaram o processo de adaptação à cultura brasileira, particularmente no que diz respeito
a sentimentos e ansiedades de desamparo.
Tendo a psicanálise como referencial teórico-metodologico, realizamos entrevistas
preliminares com os pais, procurando explorar as dificuldades apresentadas pelos seus filhos
no retorno e conduzimos uma série de entrevistas clínicas com as próprias crianças,
utilizando-se com elas, recursos apropriados tais como desenhos, jogos e produção de
histórias.

Através dessa pesquisa obtivemos os resultados abaixo:
•

O desamparo psíquico no processo de adaptação/readaptação na chegada ao Brasil
pode ser identificado em ambos; os pais perceberam que a idade da criança no ato da
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migração é relevante para o processo de adaptação/readaptação. Quando se deslocam
bebês ou menores para outros países, parecem poder assimilar mais facilmente a nova
vida; o nível de escolaridade das crianças quando migram do país, elas apontam que
estão “atrasadas” no aprendizado, tendo que correr atrás de um “tempo perdido”, que
não existiu em terras brasileiras. Portanto, as crianças maiores parecem se deparar com
mais dificuldades escolares; elas já chegam com uma linguagem cultural mais
elaborada do que as crianças menores; a perda da língua do país que viviam, remete ao
sentimento de perda do conhecimento de algo muito essencial da cultura com a qual se
identificam e que é um instrumento precioso para a promoção do trânsito entre os dois
mundos, do emocional (interno) e da realidade (externa).

Apresentam o

estranhamento e as dificuldades da língua para acompanhar o novo currículo na
chegada à escola; a importância do bilinguismo como sendo uma ponte de
comunicação entre as duas culturas; as crianças mantém o desejo de “retornar ao
Japão”, a condição de ser criança e os desastres naturais soam para os filhos como
impedimentos para o desejado retorno imediato ao Japão; são crianças consideradas
“híbridas”, carregam consigo uma experiência bicultural. Não têm uma identidade
homogênea relativamente às referências culturais. São tratadas como “japonesinhos
brasileiros” e podem se reconhecer dessa forma ou se opor a tal imagem híbrida; o
sentimento de culpa “duplicado” ou “dobrado” dos pais e das crianças.
•

Relativamente aos pais, foi possível constatar que pesa o fato de tomarem a decisão
de retornar ao Brasil, sem ouvirem os filhos e, também, o fato de que impõem aos
filhos um tratamento educacional rígido. Isso resulta num sentimento de culpa das
crianças por não conseguirem corresponder às expectativas desses pais em relação à
dura e difícil realidade. A culpa também surge por não atingirem as médias nas
avaliações escolares. Apesar dos descendentes de japoneses serem “transnacionais”,
essas crianças romperam seus vínculos quando deixaram o Japão. Surge, ainda, o
sentimento de vergonha nessas crianças e elas acabam se isolando.

Destacamos

nessa

discussão

o

desamparo

psíquico

no

processo

de

adaptação/readaptação dos filhos de dekasseguis na chegada ao Brasil, pode ser identificado
em ambos, pais e crianças. As crianças sofrem bastante, talvez mais do que os pais, a situação
de imigração; sendo que eles estão em processo de desenvolvimento biopsicossocial e
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cultural. Entretanto, são inúmeras as dificuldades para essas crianças ao se depararem com o
país de chegada e com o novo currículo escolar, dentro do qual, a principal dificuldade
mostrada na pesquisa, é a língua. As diferenças entre as duas línguas, tanto na fala quanto na
escrita, representam uma enorme dificuldade para essas crianças. É na língua que explodem as
demais dificuldades como a de relacionamento com o professor e com os colegas. A língua
estrangeira coloca radicalmente a barreira para a integração, para o domínio de outra cultura
completamente diferente. A língua incompreensível mobiliza o sentimento de desamparo, de
isolamento, de insegurança e de estranhamento.
Concluímos que filhos de imigrantes no processo de adaptação/readaptação no país de
chegada se deparam com turbilhões de dificuldades e a escola se destaca como sendo a caixa
de ressonância dos problemas de adaptação dos filhos de dekasseguis. O desempenho escolar
é o indicador mais alarmante para os pais das dificuldades de adaptação de seus filhos.
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O presente trabalho traça em linhas gerais a pesquisa de mestrado, realizada pelo
autor, intitulada “OS INDESEJÁVEIS: agentes públicos e a gestão da mobilidade de
trecheiros e pessoas em situação de rua” (Freitas, 2014), em que se buscou analisar os modos
que os agentes públicos de um município de médio porte do interior paulista, encarregados
pelo atendimento dos trecheiros que aportavam na cidade e das pessoas em situação de rua
que permaneciam nos espaços públicos, concebiam os modos de vida desses sujeitos, quais
ações e políticas eram dispensadas para lidar com essa população.
Para realizar a pesquisa foi adotada metodologia de inspiração etnográfica com
observação participante, com duração de oito meses, em que o pesquisador frequentou
semanalmente as duas unidades de atendimento a pessoas em situação de rua e trecheiros do
município: o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a Unidade
de Atendimento ao Migrante (UAM) acompanhando as reuniões do Grupo de Trabalho
População de Rua, as rondas noturnas, os eventos promovidos pelo município, reunião com
Ministério Público, o atendimento aos trecheiros e as ações policiais na Estação Rodoviária,
entre outras.
Na pesquisa foi possível entender dois processos distintos e complementares de
atuação dispensados pelos agentes públicos e pelo município. Para as pessoas em situação de
rua a dinâmica era de inseri-los em alguma instituição como a família, o trabalho, hospital
psiquiátrico, clínicas de recuperação ou retirada dos espaços públicos. Já para os trecheiros, o
movimento era no sentido de abordá-los na Estação Rodoviária e encaminhá-los com rapidez,
por meio de passagens rodoviárias para as cidades vizinhas, não possibilitando assim, sua
entrada e permanência no ambiente urbano.
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O processo de deslocamento compulsório de trecheiros realizado no município
estudado possibilita discutirmos as políticas de mobilidade produzidas na atualidade e suas
interfaces com subjetividades contemporâneas. Dessa maneira, centraremos nossa atenção no
caso dos trecheiros por denunciar de maneira contundente os modos de se viver a mobilidade
e as estratégias utilizadas para gerir os fluxos dos deslocamentos humanos nos espaços
urbanos ou interurbanos.
Antes de passarmos a discutir as políticas de mobilidade, faz necessário definirmos o
que se entende por trecheiros, diferenciando de outra população (pessoas em situação de rua)
principalmente no seu modo de viver a mobilidade. Enquanto a mobilidade das pessoas em
situação de rua está circunscrita a cidade, chegando às vezes a serem incorporados à paisagem
da citadina (Freitas, 2014), os trecheiros se deslocam de cidade em cidade, permanecendo por
curto período e utilizando os recursos disponíveis ou os serviços e auxílios assistenciais
(Justo, 2011; Freitas, 2014).
Podemos definir o trecheiro como aquele visitante que chega à cidade e nela
desembarca, às vezes, à procura de algum trabalho, outras vezes à procura de um auxílio ou
serviços de assistência social para prosseguir sua viagem, geralmente em ônibus
intermunicipal, a pé ou sem qualquer propósito definido, para explorar as oportunidades do
lugar (Justo, 2011; Justo et. al. 2013; Freitas, 2014).
Outro ponto importante a se destacar se refere aos modos de vida dos trecheiros
pautados na provisoriedade dos relacionamentos, no abandono das formas sedentárias de vida
como a família, a propriedade e o trabalho (Justo, 2011; Freitas, 2014), no seu desejo de errar,
de sair sem eira nem beira (Justo, 2011) acabam sendo objeto de políticas de mobilidade
instituídas nas cidades.
A mobilidade incessante é signo da sociedade contemporânea onde o deslocamento é
buscado, incentivado ou até mesmo imposto no trânsito intraurbano ou interurbano, seja com
razões propósitos bem determinados, como o turismo, negócios, trabalho, migrações ou para
mais difusos tal acontece com boa dos trecheiros.
Para se entender o modo de produção de mobilidade contemporânea recorremos ao
conceito dromologia posto por Virilio (1996). Dromologia remete ao termo grego Dromos,
que significa corrida e está se referindo à velocidade como o orientador da vida. O autor parte
do radical dromos para forjar outros conceitos como dromopolítica e dromocracia,
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sustentando que a política estabelecida é para o controle da velocidade, pois quem domina a
velocidade domina as ações.
A dromopolítica também é produtora corredores de trânsito, de rotas e velocidades de
fluxo, de ações, informações, trajetos, mercadorias, afetos entre outras. Como exemplo,
podemos citar as políticas de controle de velocidade nas rodovias brasileiras com a instalação
e utilização de radares ou as políticas para lidar com o fluxo de trânsito nas grandes cidades.
No que concerne às políticas dromológicas para os trecheiros o processo é de criar
corredores de trânsito aos quais eles irão percorrer. Esse processo é notado na política de
passagem compulsória para o município mais próximo que as cidades brasileiras executam
para colocar esses sujeitos em trânsito permanente, indo de cidade em cidade nas rotas já
preestelecidas, deixando pouca possibilidade de escolha dos trajetos.
Juntamente

com

a

dromologia,

outra

característica

da

mobilidade

na

contemporaneidade é o que Augé (2012) denominou de não-lugar. Os não-lugares não são
identitários; são os espaços de trânsito, de fluxo contínuo que produz a não fixação e
concomitantemente a rápida circulação de pessoas, como podemos verificar em shoppings,
rodoviárias, aeroportos, etc.
As sociedades contemporâneas são produtoras de não-lugares e, por conseguinte,
produtora de mobilidade. Os trecheiros, por sua provisoriedade nas cidades, por sua presença
nos fluxos dos espaços de transito e pela brevidade do uso desses espaços, se tornam as
figuras-símbolo desse modo viver e experenciar a mobilidade.
As politicas de mobilidade ganharam destaque significativo nas últimas décadas como
tentativa de gerir populações e seus trajetos em função do crescente aumento da população e
de automóveis que circulam pelas ruas das cidades.
A cidade é o lócus das políticas de mobilidade, é nela e sobre ela que se orientam
quase a totalidade das políticas estatais implementadas nas últimas décadas no Brasil. Tis
políticas são criadas para dar conta dos modos de vida citadinos, para gerir o fluxo de pessoas,
mercadorias, automóveis, informações, para regular a utilização dos espaços urbanos e
deslocamento das massas populacionais entre outras.
No que concerne às políticas de mobilidade para pessoas em situação de rua e
trecheiros ganham destaque a Política Nacional de Assistência Social de 2004 (Brasil, 2004),
a Política Nacional para a Inclusão da População em Situação de Rua (Brasil, 2008) e a
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (Brasil, 2009), que buscam construir uma série de
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estratégias, equipamentos, normas para atuar sobre populações em vulnerabilidade e risco
pessoal e fortalecer os vínculos familiares e sociais.
As políticas públicas de mobilidade no campo da assistência social visam vincular as
pessoas a instituições sedentarizantes como a família, a propriedade/residência e o emprego.
Dessa forma, tentam gerir o fluxo das populações, inclusive a dos trecheiros, visto que a
política assistencial não concebe outro modo de não aquele a referenciado nos modos de vida
sedentarizantes (Justo, 2012).
Como os trecheiros não coadunam com os modos de vida apregoados pelas políticas
assistenciais, não retornando para a família, para uma residência ou para um emprego, resta
colocá-los em trânsito constante, restringindo a entrada e permanência nas cidades ou
fazendo-os circularem pelos espaços públicos.
Dentro da lógica assistencial para gerir a mobilidade dos trecheiros, expressa no termo
“retorno para a cidade de origem” (Brasil, 2008), está contida a criação de rotas de trânsito ou
espaços de fluxo que notamos nas políticas de concessão de passagens rodoviárias para as
cidades vizinhas, produzindo viagens parceladas e com paradas constantes, além de livrar de
mais um indesejável do perímetro urbano (Freitas, 2014).
A Política Pública de Assistência Social, juntamente com a política municipal, na
cidade, analisada por Freitas (2014), buscava mais gerir a mobilidade dos trecheiros,
restringindo a entrada na cidade e produzindo a circulação permanente, do que fortalecer os
vínculos familiares e sociais para romper com a vulnerabilidade e risco desses sujeitos. O que
importava para o município era lidar com a indesejabilidade produzida pela presença dessas
pessoas dentro do espaço urbano.
Justo (2012) faz uma importante ponderação sobre as políticas estatais para pessoas
em situação de rua, trecheiros e andarilhos ao afirmar que estas buscam apenas garantir os
modos sedentarizantes de vida, não levando em consideração modos de vidas despregados de
quaisquer territórios psicossociais. Não atendem àqueles que têm a mobilidade como modo de
vida, ou dito de outra maneira, os que possuem uma subjetividade trafegante.
As políticas de mobilidade atuais trazem um paradoxo ao incentivar, produzir espaços
de transito e restringir, ao mesmo tempo, o acesso e permanência nesses espaços. Elas acabam
por forçar a mobilidade e impedir a imobilidade de parcelas populacionais, como ocorre com
pessoas em situação de rua e trecheiros. Esse paradoxo contido nas políticas de mobilidade
incita-nos uma indagação: qual subjetividade está sendo produzida por essas políticas?

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Por fim, constatamos que as políticas estatais para gerir a mobilidade dos trecheiros se
configuram num processo dromológico de gestão da velocidade criando corredores de trânsito
e não-lugares como possibilidade de acesso e permanência. As dromopolíticas urbanas
disparam o deslocamento e restringem os espaços públicos dentro da cidade, para os
trecheiros e para a população de rua, dificultando o contato dos trecheiros com seus pares ou
com os citadinos.
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