
Reflexiones sobre la exclusión…                                                                                    Jodival Mauricio da Costa 

HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 14, V3 (2011), pp. 3-15 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  

ISSN 1668-5024 
3

REFLEXÕES SOBRE EXCLUSÃO EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO 

Nota sobre viver nas ruas 
 

Jodival Mauricio da Costa 

Universidade de São Paulo - USP 

jodival.costa@usp.br  

Patricia Richetti 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM-RS 

patirichetti@yahoo.com.br  

 

 

RESUMO 

 

Nesta que é tida como a era da informação e da aproximação das pessoas em escala global, na 

propagada possibilidade de uma totalidade-mundo pela “evolução” dos meios de 

comunicação, que a técnica funciona como uma compactadora do tempo e produz a noção de 

um encolhimento espacial; a permanência de pessoas vivendo nas ruas é uma grande 

contradição. Na mesma intensidade com que a globalização dissolve fronteiras e possibilita 

aproximações culturais em nível mundial; outras vão se erguendo nos interstícios desse 

processo, ocasionando e/ou acirrando fenômenos de exclusão. Estar nas ruas é viver com 

possibilidades reduzidas de convívio em sociedade, bem como, o que o faz diretamente 

relacionado a uma questão cultural, se entendermos a cultura como relação. Aqui tratamos das 

contradições do processo de globalização discutindo a condição social do morador de rua e 

como o seu aparecimento na grande mídia retrata divergências das relações e 

representatividade desses indivíduos. Privilegiamos o entendimento dessa cotidianidade da 

rua na relação com uma totalidade mundo propagada pelo processo em referência.  

 

Palavras-chave: Globalização, Cultura, Morador de Rua. 
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RESUMEN 
REFLEXIONES SOBRE LA EXCLUSIÓN EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN. NOTA SOBRE VIVIR EN 

LAS CALLES. 

 

En este tiempo que se considera como la era de la información y que permite la unión de las 

personas a escala mundial, la capacidad de propagarse en su conjunto en el mundo por la 

"evolución" de los medios de comunicación, que la técnica funciona como un compactador de 

tiempo y produce una sensación de reducción del espacio, la permanencia de las personas que 

viven en las calles es una gran contradicción. En la misma intensidad con la que la 

globalización disuelve las fronteras y permite a los enfoques culturales en todo el mundo, 

otros van en aumento en los intersticios de este proceso, causando o agravando los fenómenos 

de exclusión. Estar en las calles es una oportunidad limitada para vivir con la vida en sociedad 

y, lo que lo hace directamente relacionado con una cuestión cultural, si entendemos la cultura 

como una relación. Aquí se exploran las contradicciones de la globalización discutir el estatus 

social de las personas sin hogar y cómo su aparición en los medios de comunicación retrata 

las diferencias de las relaciones y la representación de estas personas. Privilegiamos o 

entendimento dessa cotidianidade da rua na relação com uma totalidade mundo propagada 

pelo processo em referência. 

 

Palabras claves: Globalización, Cultura, Habitante en las Calles 
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Relações socioespaciais em cenários de globalização 

 

A ideia de globalização como totalidade, como possibilidade de uma vivência do global é, 

talvez, um dos sonhos mais evocados de homens e mulheres modernos. Nesse sentido, uma 

das dimensões dessa totalidade mundo seria a existência de uma cotidianidade global. Ou 

seja, o acontecer simultâneo de homens e mulheres numa relação social de globalidade. 

 

O estágio atual do processo de globalização, tendo como principal mecanismo de integração a 

evolução [evolução no sentido do conhecimento como acumulação, como pensado pela 

modernidade] dos meios de comunicação e dos transportes propõe pensar que a existência 

dessa totalidade mundo como simultaneidade já seja uma realidade. Acesso ao acontecer dos 

outros pelo compartilhamento de experiências, informação, conexão, etc, o que se dá pelo 

intermédio das redes de comunicação e de transporte [a rede de transporte também é de 

comunicação e de comunicação também é de transporte] é uma realidade, pelo menos para 

uma parcela dessa sociedade; mas como um conjunto de tudo isso ela não passa de uma 

tendência (Santos, 2008) 

 

Assim, propomos uma reflexão no sentido de que uma totalidade-mundo como projeto da 

globalização não é algo que aconteceria pela via dos meios de comunicação como propagado 

hoje, praticamente como solução técnica, pois isso seria cair numa armadilha do 

determinismo tecnológico por alguns motivos. Primeiro porque a forma como isso vem sendo 

discutido [inclusive por pesquisadores renomados como Manuel Castells na sua obra de 

grande repercussão – Sociedade em Rede, publicada no Brasil em 1999] empresta ao espaço 

um estatuto de linearidade que desemboca num tipo de comunicação instrumental, cujas redes 

deixam de ser um meio e se tornam um fim, escapando dessa analise o forte conteúdo de 

poder e de ideologia do qual as redes emanam e se tornam instrumento.  

 

Segundo, isso nega a totalidade como construção social e histórica, como totalidade de base e 

de superestrutura. A totalidade não é um todo acabado, não é um espaço global conectado, 

não é totalidade pronta recheada de partes. “A própria totalidade é que se concretiza e esta 

concretização não é apenas criação do conteúdo, mas também criação do todo” (Kosik,1976, 

p 50). O tratamento da totalidade pela via da integração técnica tira desta o processo da 
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totalização, e tira também a contradição, uma vez que a totalidade é ação constante de 

criação-desconstrução-(re)criação, ou complexamente, totalidade-totalização (Santos, 1997). 

Assim, o dado global tem mais sentido como totalidade se é vivido nas escalas locais (Santos, 

2008). A totalidade não é o acesso ao mundo como materialidade por meio da técnica, é antes 

a práxis de uma cotidianidade local em relação aos dados globais. 

 

Nesse aspecto, o dado global como acontecer no local é uma realidade mais efetiva do que seu 

contrário. É o pensamento global que provoca no local as transformações do cotidiano e tem 

grande influencia na práxis social de seus habitantes. Ai, a totalidade não se divorcia da sua 

inseparável contradição. Concordamos com Kosik (1976, p 51) de que o que existe é a 

totalidade das contradições e as contradições da totalidade “a totalidade sem contradições é 

vazia e inerte, as totalidades fora das contradições são formais e arbitrárias”. 

 

Nesse sentido, a totalidade permanece abstrata se não demonstra a contradição  das relações 

sociais, uma vez que são os homens e as mulheres como sujeitos históricos reais que: 

 

No processo social de produção e reprodução cria a base e a superestrura, forma a realidade 

social como totalidade de relações sociais, instituições e idéias; e nesta criação da realidade 

social objetiva cria ao mesmo tempo a si próprio, como ser histórico e social, dotado de 

sentido e potencialidades humanas, e realiza o infinito processo da humanização do homem 

(Kosik, 1976, p 51). 

 

A relação é em sua essência uma ligação entre duas forças distintas. Peruzzolo explica que “a 

especificidade da relação humana está na possibilidade de escolha” (2006, p.133). Nesse 

sentido, entendemos que o homem pode escolher por determinadas relações que sejam 

respostas às suas necessidades e que, sempre que houver escolhas, uma relação estará sendo 

privilegiada. À medida que tal relação é aceita, e privilegiada, ela busca sua estabilidade e 

manutenção. É nesse instante, quando uma relação de comunicação é fixada é que temos um 

modelo cultural, pois este é exatamente uma relação, um modo de fazer privilegiado, 

consagrado, humano. 
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A comunicação aqui tomada como sendo essencialmente uma relação que é regida pela 

representação. Já a qualidade da representação é dada pela qualidade que damos à relação que 

é produzida por um conjunto de valores. Dessa forma, as representações são responsáveis por 

tornar as percepções subjetivas, dentro de um conjunto de memórias valorativas, pois ao 

atribuir significados a um dado elemento, atribuem valores e dá qualidade (Peruzzolo, 2006). 

 

Pensamos que todo objeto integrado nas relações sociais carrega consigo uma relação de 

significação, que passa a representar uma convenção cultural, onde se manifestam as 

produções de sentido de dada sociedade, em dado tempo e espaço. Desse lugar de ver as 

relações, para estudar a cultura partimos da dimensão essencial do modo de ser e fazer 

humanos, quer dizer, as questões precisam ser consideradas a partir do modelo relacional, 

pois, os fenômenos comunicacionais e, assim, os culturais são constituições relacionais. A 

cultura como modo relacional de ser, privilegiadas pelo homem, tornado modelo codificador e 

decodificador dos sentidos e significados na comunicação. 

 

Assim, pelo entendimento da cultura, as formas em que uma dada sociedade produz suas 

representações, seus valores, não está descolada da forma em que o espaço é produzido, pois 

esse como materialidade é, justamente, a materialização dessas relações. 

 

Desse ponto de vista, o atual processo de globalização pode ser pensado a partir da analise 

dessa relação sujeito-espaço e, nesse aspecto, consideramos que tal processo tem promovido 

mais a fragmentação do que a globalização dos homens e mulheres, pois o fenômeno ora em 

curso se dá mais pela efemeridade de contatos globais do que por um processo de integração 

humana como práxis cotidiana global.  

 

O local está longe de perder sua importância, porque permanece como a dimensão em que as 

ações globais se materializam, mas, do ponto de vista das relações entre os seus habitantes, 

percebe-se uma perda cada vez  maior dos laços que fazem do local o espaço da convivência 

entre as pessoas.É paradoxal, pois ao mesmo tempo em que as ações globais tem o local como 

condição de sua existência, como dimensão do convívio e das experiências recíprocas, há um 

afastamento, uma forma de estranhamento entre as pessoas que se intersectam cotidianamente 

no mesmo lugar.  Não buscamos, aqui, uma defesa do local como um tipo ideal de espaço. 
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Esse, tão quanto uma globalidade possível, só encontra seu sentido nas relações. Lugares são 

dinâmicos, se fazem e se desfazem constantemente, porque são uma representação das 

pessoas que os formam. 

 

E, nessa situação, se torna sempre mais comum desconsiderarmos fatos transformados em 

banais, como o espaço em que um indivíduo ou grupo decide ou é levado a ocupar como tal, a 

exemplo do elevado número de pessoas que, com mais frequência e maior quantidade, passam 

a ter a rua como moradia. 

 

 

 

Entre o nômade e o sedentário - o espaço liso, o espaço estriado. 

 

Espaço liso e espaço estriado são noções cunhadas pelos filósofos franceses Gilles Deleuze e 

Félix Guattari, mais especificamente no Volume 5 da obra Mil Platôs. O espaço liso é 

trabalhado pelos autores como aquele tipo de organização espacial que surge como uma 

exterioridade ao aparelho de Estado, mas não necessariamente como oposição a este [embora 

possa tornar-se], pois sua principal característica é ser uma externalidade. O espaço liso foge 

dos mecanismos de controle produzidos pelo Estado como instrumentos de perpetuação e 

conservação dos órgãos de poder, porque é acima de tudo espaço aberto, de devir, de desejo, 

espaço de meio (Deleuze e Guattari, 1997, p 19).  

 

Um das formas de desenvolvimento de espaços liso é a máquina de guerra, definida pelos 

autores como exterioridade que, na história, surgiram fora do controle do aparelho de Estado 

por constituírem uma forma de ação fora do habitualmente produzido pelos órgãos estatais de 

poder. Como exemplo bastante simples podemos pensar no surgimento de guerreiros que se 

constituíram como organizações fora do âmbito do Estado e, que muitas vezes se tornaram 

oposição a este e, em outras, foram cooptados.  

 

Já o espaço estriado é definido pelos autores como aquele produzido segundo leis 

determinadas de controle das ações. Se no liso ocupa-se o espaço sem medi-lo, porque ocupa-

se pelo meio; no estriado mede-se o espaço a fim de ocupá-lo (Deleuze e Guattari, 1997, p 
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25). Pensando o espaço estriado como esse espaço de controle do Estado [ou de outros atores 

que, hoje, adquirem cada vez mais poder de mando no espaço, como as grandes empresas], o 

mesmo é produzido com a finalidade de perpetuação e conservação dos instrumentos de 

poder, sejam instrumentos político-econômicos como as instituições, que agem como 

reguladoras da ordenação espaço-temporal (Harvey, 2005); ou os meios técnicos, usados 

como instrumentos de modelação espacial, fluidez dos fluxos e, ao mesmo tempo, controle 

dos fluxos [sejam os fluxos – pessoas, mercadorias ou informação]. 

 

Desse ponto de entendimento, a legitimidade, seja do Estado ou de outros atores, só se tornam 

um dado real do espaço quando estes são capazes de interiorizar, de promover uma 

apropriação localmente (Deleuze e Guattari, 1997, p 23). Como bem expressou Hannah 

Arendt (2006) a recorrência ao monopólio da violência para que essa interiorização ocorra é a 

pior forma de poder, porque se dá pela via do não consentimento: é a não-legitimidade. É uma 

forma onde o poder ganha evidência, pela necessidade de se fazer aparecer.  

 

A máquina de guerra não é apenas uma exterioridade ao aparelho de Estado, ela mesma é uma 

exterioridade. “Ao passo que o aparelho de Estado constitui a forma de interioridade que 

tomamos habitualmente por modelo, e segundo o qual temos o habito de pensar” (Deleuze e 

Guattari, 1997, p 15). Propomos: que aglomerados nômades como moradores de rua podem 

ser pensados dentro da noção de espaço liso, enquanto organizações sedentárias podem ser 

pensadas como noção de espaço estriado. 

 

Nós sedentários fomos internalizados pelos aparelhos de Estado, fomos agenciados. No 

morador de rua essa apropriação é secundária, pois de certa forma, ele escapa ao controle dos 

aparelhos de Estado no sentido que nos mostra Foucault (2008) – em que a ordenação da 

população pelo Estado possibilitou o surgimento de um biopoder. Não obstante, 

argumentamos que essa situação não significa independência, e em muitos talvez nem seja um 

desejo, e que também por isso é resultado de processos de exclusão. 

 

Se podemos conceber uma diferenciação complexa, ou até mesmo uma oposição simples 

entre os dois espaços, o mesmo não pode ser dito quanto a uma separação, pois tais espaços 

só existem graças à mistura entre si. “O espaço liso não para de ser traduzido, transvertido 
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num espaço estriado; o espaço estriado é constantemente revertido, devolvido a um espaço 

liso” (Deleuze e Guattari, 1997, p 179-180). Interpretamos: que espaço liso e espaço estriado 

se misturam pela dinâmica do fazer-[des]fazer-refazer humanos, que permitem que espaços 

lisos sejam capturados por processos de agenciamentos, assim como espaços estriados são 

tomados por eventos de fuga, de roubo, de bifurcação. Podemos dizer, por devires de uma 

geografia do desejo. 

 

Nesse entendimento, o que está no espaço interage, pois a principal dimensão do espaço é a 

relação. Estar no espaço tem a relação como condição de existência do sujeito, uma vez que 

qualquer ato numa sociedade implica inserir-se nos processos de produção da realidade social, 

inclusive na produção do sentido de sociedade – alimentar-se, tomar banho, trabalhar ou não 

trabalhar, ter uma residência ou não tê-la, implica em alguma forma de relação, pois não há 

ação que esteja descolada de outras produzidas para que essa possa acontecer. 

 

Nessa forma de ver, discutir a exclusão do morador de rua não significa falar de exclusão 

espacial, porque não há exclusão das relações que ele possa desenvolver como mecanismo de 

vivência ou sobrevivência; mas trata-se de discutir exclusão desde um processo produtivo, da 

participação ativa – capaz de produzir transformações. Dito de outra forma, o morador de rua 

está numa situação de exclusão pela incapacidade de transformar sob qualquer circunstância. 

 

A preocupação do Estado com o morador de rua centra-se no problema da ordenação como 

controle. O nômade é aquele que, de certa forma, escapa de um controle político do Estado, 

sai da sua rede de relações de poder por não está agenciado aos mecanismos estatais de 

controle sociais, pois não há ai a relação de propriedade, nem a intermediação do Estado 

existe; salve os casos em que o Estado se utiliza do monopólio da violência para expulsá-los 

de um determinado local ou para impedi-los de usar uma construção publica para atividade 

privada, como um chafariz para tomar banho, pois os moradores de rua vivem produzindo a 

refuncionalização de objetos do espaço urbano [mesmo ai há uma discussão do que é publico 

e o que é privado nesse caso, a não ser que consideremos o privado apenas como o corpo]; 

mas, mesmo pela violência empregada pelo Estado para esse fenômeno que ele não pode 

controlar, se insere também como parte do próprio movimento. Destarte, no movimento dos 

moradores de rua os objetos também se movem. 
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Assim, o morador de rua está “preso” no movimento constante, esse movimento é um não 

deslocar-se, pois ao contrario dos sedentários, ele sai do movimento para os pontos aonde 

exerce suas atividades indispensáveis como condição de ser humano; mas não são os ponto 

que o caracteriza. O mais importante, nesse caso, não são os pontos em conexão – é o 

caminho -, e este não é o percurso de um ponto a outro, ele é construção-[des]construção-

reconstrução. Caminho é movimento constante, é devir. É o que encontramos no poema 

Cantares do poeta espanhol Antonio Machado, cujo fragmentado é reproduzido abaixo: 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino andar. 

Al andar se hace camino 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisari. 

 

 

Claro que o espaço produzido pelo Estado tricota todos os espaços, inclusive o dos nômades, 

mas a complexidade do espaço desses últimos escapa a esse tecido estatal, principalmente 

porque não se reconhece ai um centro, um motivo de base, seu elemento é único – a repetição 

desse elemento (Deleuze e Guattari, 1997, p 180-83). No nômade a des-territorialização 

reterritorialização operam simultaneamente, é devir constante porque não acontece como um 

agora e um depois – ela própria é o movimento, ela o produz e se alimenta dele. 

 

Brognolli (1999) também faz referência às ações do nomadismo urbano como movimento, 

expressa que diferente de nós, sedentários que temos nossos trajetos vinculados a um ponto de 

partida e chegada, para os moradores de rua, o mais importante é o trajeto. Assim, albergues e 

abrigos servem apenas como apoio de descanso e recuperação da saúde, para continuar o que 

mais interessa a estes grupos na situação em que se encontram, que é continuar caminhando, 

locomovendo-se, mudando, vivendo o nomadismo. 

 

Mas, se como um certo “encantamento filosófico” a figura do nômade é algo extremamente 

rica de detalhes, com uma dimensão espacial muito importante do ponto de vista da relação 

sujeito-espaço e, também, como um enclave no modelo capitalista uma vez que foge aos 
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padrões de direito de propriedade sob o qual o capitalismo erigiu-se; não se pode cegar-se ao 

fato de que estamos tratando da pessoa humana em situação extrema de miséria – a miséria no 

sentido de não ter as condições mínimas para a sobrevivência, tendo que reinventa-se a cada 

dia. 

 

Um dos principais argumentos contrários a essa ultima colocação é de que a “desocupação”, 

“a despreocupação” diante do que ocorre no cotidiano de outros possa ser um prazer para o 

morador de rua, e que essa pode ser uma escolha e não uma produção de exclusão. 

     

Não negamos que os argumentos relativos a isso sejam plausíveis, pois até reconhecemos 

essas características nos moradores de rua. Não obstante, o morador de rua, como fenômeno 

complexo, não pode ser reduzido a esse tipo de situação, embora ela ocorra. Inclusive porque 

os motivos que levam as pessoas a morarem nas ruas são diversos, desde a problemas 

familiares à migrações interestaduais, inter-regionais, etc, (Costa et all, 2007) 

 

O fato dessa externalidade do fenômeno morador de rua em relação aos aparelhos de Estado 

não significa um descolamento em relação ao poder estatal. Se há uma afirmação quanto à 

questão do morador de rua é de que ela é, principalmente, um problema do Estado, porque diz 

respeito ao espaço público. 

 

Uma das saídas possíveis para isso é apontada pelo argumento, hoje em voga, de que as 

associações de catadores de lixo é uma saída para o problema. Nesse caso, há duas 

considerações importantes, a primeira diz respeito ao fato de que, ao associar-se a uma 

cooperativa de catadores de lixo, ele sai da dimensão de um espaço liso e vai para um espaço 

estriado, pois passa a ser ordenado pelas leis de Estado e de mercado, com uma função social 

e política definida, está no sistema como empregado (mesmo que informal das empresas de 

reciclagem) e como consumidor (mesmo que pelo subconsumo). A outra, do mesmo lado da 

primeira, diz respeito a como se dá essa inserção no sistema de produção e consumo – ele 

entra justamente pela via do sub-emprego, mas com forte apelo socioambiental. 

 

O contraditório, nesse caso, é que ele representa, por esse lado, a alienante propagação da 

reciclagem como solução para problemas ambientais, sendo que tal atividade trata-se, mais, 

de uma ponte entre o ultimo ponto da cadeia do consumo e a volta ao começo. Alias, o mais 
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apropriado nem é falarmos de final e volta ao começo, porque a reciclagem não é só o produto 

do consumo, ela é ele próprio, como passagem de uma fase a outra do mesmo processo. Se o 

espaço liso dos nômades das ruas representa uma inoperância do Estado como ordenador das 

relações sociais (ordenação das relações sociais não precisa ser para fins de manter a ordem, 

como é feito, pode-se pensar em outras formas de ordenação) e, também, como uma 

contradição do próprio projeto da modernidade de emancipação do homem; a inserção pela 

via da reciclagem é, nesse sentido, a absorção dessa contradição e sua transformação em algo 

positivo para o sistema de mercado.  

 

Mantém-se a contradição como dimensão das relações sociais e insere-se a pessoa humana 

numa situação favorável ao sistema econômico, porque se reciclar é uma atividade rentável e 

importante para a cadeia produtiva, a coleta do lixo é sub-humana do ponto de vista do 

trabalho. 

 

Os moradores de rua agem com intensa limitação no tocante às necessidades básicas de 

alimentação e higiene, por exemplo. Coleta de esmola e de comida parece ser normal nas 

grandes cidades. Pertencem as ruas como um espaço geral que, como já discorrido, não tem 

duração como ponto fixo. Por isso, também estão limitados na criação de valor, na geração de 

alguma utilidade como ação produtiva. Talvez este seja um dos modos mais eficientes de se 

produzir exclusão social e territorial: gerar impossibilidades de transformar, sob qualquer 

condição (Heidrich, 2004). Outra forma apontada por Bursztyn (2006) para falar de exclusão 

ai é que o morador de rua é alguém que, dificilmente, voltará a integrar a sociedade, nesse 

sentido da produção. Desse ponto de vista, é uma exclusão. 

 

Considerações finais 

 

A principal dimensão do espaço é sua realização como projeto social, espaço que é encontro, 

da comunicação, da existência da cultura como produção material-espiritual. Assim, o espaço 

é produto e causa das formas como os homens e as mulheres materializam seus desejos, suas 

idéias, suas necessidades e, também, suas insatisfações.  

 

É preciso, nesse caso, outro tipo de insatisfação. A chamada sociedade insatisfeita, no dizer de 

Heller e Fehér (2002) significa a busca pela captação da essência da modernidade pela 
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perspectiva da necessidade. Que, no projeto da pós-modernidade, tem se tornado a 

insatisfação de particularismos de grupos, empresas, estados, indivíduos pela perpetuação e 

conservação de interesses fechados, pois todos, de alguma forma, estão insatisfeitos; inclusive 

nós, consumidores. Esse tipo de insatisfação atua como força reprodutora da própria 

sociedade moderna como fora produzida até agora e, nesse sentido, ao mesmo tempo que a 

pós-modernidade é uma critica à modernidade, ela também funciona como seu combustível. 

 

Assim, não há uma insatisfação como busca de construção de uma sociedade menos desigual. 

Nesse entendimento, a postura frente à situações produzidas ou acirradas pela modernidade, 

principalmente pelo estagio atual do processo de globalização, como a exclusão à participação 

ativa na sociedade que é negada aos moradores de rua não parece existir insatisfação 

acompanhada de um projeto de transformação dessa realidade. Talvez porque, nesse caso, 

exija ir além dos particularismos, dos projetos isolados, e que a insatisfação seja, também, 

contra a satisfeita insatisfação. 

 

Assim, a relação espacial não pode deixar de buscar o fortalecimento das relações humanas 

como um projeto social mais amplo, em que essa utopia não deixe de ser desejada como 

alternativa aos processos sociais excludentes para que, assim como disse Harvey (2009) – o 

direito à cidade não seja a luta pelo que já existe na cidade, mas justamente pelo que ela não 

tem -, acrescentaríamos que é o direito a outro espaço.  
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