
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

Eixo: Gênero, Sexualidade e Etnia 
 

 

 Andarilhos, trecheiros e embates com políticas de assentamento 
da vida em espaços fixos e estáveis 

 
 

                                

 
Resumo: Dentre as experiências atuais de mobilidade geográfica e psicossocial se 

destacam aquelas de andarilhos e trecheiros que vivem transitando pelos acostamentos das 

rodovias ou se deslocando de cidade em cidade. O objetivo desta pesquisa, realizada 

através de entrevistas, nas rodovias e em instituições e serviços de assistência a itinerantes, 

foi examinar o sentido de se viver como andarilhos e trecheiros e discutir as dificuldades e 

desafios que se colocam para as formas de vida nômades ou errantes. Foi possível 

constatar que as políticas públicas de assistência social ainda estão referenciadas a uma 

vida sedentária e encontram dificuldades de acesso a experiências de nomadismo ou de 

errância. 

Palavras-chave: Errância; nomadismo; políticas públicas, assistência social. 

Abstract: Among the current experiences of geographic and psychosocial mobility, there are 

those of wanderers and trecheiros, who live on the side of the road or move from city to city. 

The objective of this research, carried out through interviews, on the roads and in institutions 

and services of itinerant assistance, was to examine the meaning of living as wanderers and 

trecheiros and to discuss the difficulties and challenges that are posed for the nomadic or 

errant forms of life. It was possible to verify that the public policies of social assistance are 

still referenced to a sedentary life and they find difficulties of access to experiences of 

nomadism or of wandering. 

Key-words:   Mobility; nomadism; Public policies, social assistance. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Vivemos um tempo de intensa produção de movimentações humanas e, correlativamente, 

de intensos embates e conflitos em torno delas. Movimentações que ultrapassam os 

deslocamentos territoriais, geográficos, e se atingem incisivamente as produções culturais e 

simbólicas, as relações sociais, a construção de identidades, as vinculações afetivas, a 
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sexualidade, a economia e assim por diante. São muitos os autores, de várias áreas do 

conhecimento, que destacam a importância das forças cinestésicas, socialmente 

produzidas, e das movimentações que produzem no ser humano e no seu mundo. 

Berman (1998) destaca como elemento central da modernidade as profundas mudanças na 

experiência de tempo e espaço vividas pela humanidade. Para ele, o fenômeno da 

urbanização, deflagrado pela modernidade, com o grande fluxo de deslocamentos do campo 

para a cidade, junto com o frenesi da vida nas metrópoles ascendentes e da movimentação 

comercial e expansão e aceleração dos transportes propiciou à humanidade uma nova 

experiência de tempo, espaço e de celeridade da vida.  

Giddens ( 1994) também analisando a modernidade, acentua a produção de “desencaixes” 

nas relações sociais, ou seja, a migração de relações sociais de um lugar a outro, vencendo 

grandes distâncias geográficas, impulsionadas, sobretudo, pela expansão do capitalismo. 

Acentua também, mudanças importantes nos relacionamentos afetivos, nos vínculos 

amorosos, decorrentes de um mundo que passa a promover relacionamentos sociais mais 

efêmeros e centrado em negociações pontuais.  

Harvey (1992) menciona a compressão tempo-espaço como apogeu, no pós-moderno, da 

experiência de aceleração do tempo e de alargamento do espaço deflagrados na 

modernidade. Para ele, a experiência fundamental propiciada pela pós-modernidade é a 

plena incorporação e aceitação daquilo que, embora vivido pelo homem moderno lhe 

causava espanto e apreensão: a efemeridade e a transitoriedade. 

Marc Augè (1994) argumenta que a hipermodernidade, tal como ele designa o 

contemporâneo, é essencialmente produtora de não-lugares, ou seja, ela tende a produzir a 

vida nas espacialidades e temporalidades constituídas no trânsito, na movimentação 

incessante das pessoas de um lugar a outro. Espaços de trânsito que ele exemplifica com 

os aeroportos, rodovias, hotéis de alta rotatividade, corredores de gondolas de 

supermercados e tantos outros que são anônimos e comandados por prescrições de 

conduta automatizadas, tais como placas de sinalização e indicação de conteúdos e de 

modos de uso em embalagens de produtos. Para esse autor, no mundo do transito o 

decisivo é se ter autonomia para se deslocar de um lugar a outro como verdadeiro viajante e 

não como mero passageiro de uma viagem. 

Deleuze (1992) fala em sociedade de controle, em contraste com a sociedade disciplinar 

conceituada por Foucault, para designar, na atualidade, a produção da vida em espaços 

abertos e em uma temporalidade continua e não mais segmentada. Dessa forma, se 

atenuam os freios das fronteiras espaciais e temporais, possibilitando uma maior expansão 

e aceleração das movimentações. Mobilidade essa que é acompanhada por igual 

modulação, fluidez e onipresença dos controles e do micro poderes. 
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Maffesoli (2001) procura enfatizar a importância da mobilidade para o ser humano que 

argumenta existir nele “pulsão de errancia”, uma força intrínseca à humanidade que a levou, 

ao longo da história, a abandonar fixações e buscar, por um espírito de aventura, outros 

lugares, outros territórios, outras paisagens e formas de vida. 

 Enfim, são muitos autores e teorias que colocam como um constituinte fundamental da 

humanidade e do mundo o que poderia ser chamado de nomadismo, errância, transumância 

e de outras denominações.  

Interessa, particularmente, para os propósitos deste artigo apontar um importante 

desdobramento das discussões e teorizações sobre a mobilidade no plano psicológico, no 

plano da subjetividade ou do entrelaçamento entre o psíquico e o sociocultural.  

Um dos conceitos chave que percorreu a psicologia moderna é o conceito de personalidade 

e de identidade. Ambos se referiam a um sujeito psicológico orientado por um núcleo central 

e estável disparador de produções anímicas e de ações. Tal núcleo poderia ser entendido 

como um núcleo de sentimentos e afetos, de ideias, pensamentos e demais produções 

cognitivas ou por um conjunto de comportamentos e hábitos aprendidos ou até entendido 

como tendo uma origem hereditária, porém, o que era comum a todas as teorias que 

operavam com esse conceito é que tal núcleo ocupava uma centralidade no sujeito e, 

apesar de poder sofrer transformações, mantinha certa continuidade e estabilidade.  

Enquanto prevaleceram os imperativos da modernização baseados nos princípios de 

organização, progresso, pureza, durabilidade, previsibilidade, sedentarização, de 

estabilidade e outros que davam sustentabilidade ao que poderia ser chamado de sujeito 

neurótico, a saber, um sujeito controlado e controlador, repetitivo, contido, assentado, 

conservador, coerente, previsível e apegado, os conceitos de personalidade e de identidade 

eram apropriados. Porém, na medida em que o mundo e o ser humano foram se tornando 

mais fluidos, lábeis e flexíveis eles foram se tornando contraproducentes.  

Conforme acentua Hall (2014) os questionamentos ao conceito de identidade, no campo da 

sociologia e dos estudos culturais, começaram a surgir com fenômenos, cada vez mais 

presentes, de manifestações de condutas dispares, oscilantes, flutuantes, incoerentes, 

instáveis que colocavam em xeque a existência de identidades culturais unitárias, fixas e 

sólidas orientadoras padrões de leituras e comportamentos estáveis e contínuos. Ainda 

segundo esse mesmo autor, o feminismo e os estudos feministas, ao questionarem as 

identidades naturalizadas e enclausuradas, calcadas no gênero, contribuíram 

substancialmente para uma concepção de sujeito e de identidades descentradas, 

fragmentadas, inscritas nas relações de poder e em permanente processo de construção 

social. 

Na psicologia, à semelhança do que ocorreu na sociologia e nos estudos culturais, 

começam a aparecer, no campo da clínica em outros campos da psicologia, processos 
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psicológicos deflagradores de condutas muito diferentes da clássica neurose baseada em 

processos superegoicos de censura, culpabilização e repressão. Oscilações de modos de 

ser e de agir indicavam que as identidades pessoais, tal como as sociais, abandonavam 

centros de gravitação, núcleos estáveis, e passavam a percorrer vários centros ou se 

valerem de vários processos psicológicos, produzindo sujeitos e subjetividades oscilantes, 

imprevisíveis e lábeis no plano cognitivo, afetivo e emocional. Os quadros psicológicos 

tipificados pela psicopatologia como borderline ilustram bem a descoberta dessa 

subjetividade em transito, nômade, capaz de atravessar fronteiras antes bem estabelecidas 

e praticamente. Intransponíveis. 

A noção de movimento, de mobilidade, trânsito, de percurso, de nomadismo ou mesmo de 

errância e outras relacionadas à ideia de Homo Viator ganha cada vez mais força na 

psicologia e vai gerando conceitos e teorias afinados com esse contemporâneo que surge 

articulando os vários fenômenos que brotam da fractalização e da intensa movimentação do 

ser humano e do seu mundo. Conceitos como o de desejo, fluxo, desterritolização, 

intensidade, cartografia e outros, forjados pelo Esquizonálise; a elevação do conceito de 

significante sobre o de significado, como fez Lacan na psicanálise, invertendo a relação 

significado/significante proposta na linguística por Saussure,  a noção dede construcionismo 

na psicologia social, a teoria Queer nas pesquisas sobre sexualidade, a perspectiva 

foucaultiana assumida em teorias e pesquisas na psicologia e tantas outras atualizações de 

teorias psicológicas tradicionais como a de teorias emergentes  que agregam conceituações 

de um sujeito psicológico descentrado, fragmentado, nômade, transumante, em trânsito 

ganham visibilidade e notoriedade e se mostram capazes de responder aos problemas e 

desafios do contemporâneo.     

 Virilio (1996) argumenta que na sociedade dromológica, ou seja, aquela fundada na 

movimentação e na velocidade, o sujeito não se constitui pelas suas ações no mundo, pela 

objetividade, nem pelo que recolhe e internaliza da realidade, pela subjetividade, mas sim 

pelos seus deslocamentos, pelos caminhos que cria, pelas rotas que sulca com suas 

movimentações, ou seja, pela trajetividade.  

No mundo onde a mobilidade é o elemento chave da economia, da organização social, da 

produção de subjetividade e de tantas outras produções mundanas. É sobre ela que incide o 

poder, segundo acentua Virilio (1996). Ter poder é ter controle da mobilidade, é ter o 

comando dos fluxos econômicos, sociais, subjetivos, culturais e de tudo o que mais circula 

no mundo. Tal como é possível se observar nos recentes acontecimentos políticos do país, 

o poder está nas mãos daqueles que conseguem mobilizar e produzir fluxos de pessoas em 

manifestações pelas ruas, junto com fluxos de sentimentos, ideias, símbolos e informações 

capazes de funcionar como forças devastadoras.  
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Trazendo o conceito de dromologia para a psicologia é possível focalizar a produção de 

subjetividade - considerando isso como foco ou objeto da psicologia - na trajetividade. 

Dessa forma, as ações e intervenções no tempo, no espaço e no ritmo da vida, a saber, 

intervenções na produção de deslocamentos espaciotemporais nas quais o sujeito se 

constitui e produz subjetividade passam a ser o foco da psicologia e sua ferramenta de 

trabalho. 

Contudo é necessário considerar que tempo, espaço e velocidade, considerados como 

categorias fundamentais da produção de subjetividade trajetiva ou de trajetividade não se 

referem a conceitos já consagrado em outras ciências ou teorias. O espaço aqui não é o 

espaço geográfico conforme é conceituado convencionalmente na geografia, nem mesmo 

na geografia humana, da mesma que o tempo e a velocidade também não estão sendo 

tomados da forma como faz a física. Trata-se aqui de considerá-los no âmbito da 

experiência humana, ou seja, trata-se de um espaço tal como é apreendido pelo ser humano 

concretamente constituído. Espaço esse que que não é dado por qualquer delimitação ou 

recorte objetivo da realidade seja ela entendida como sendo formada por objetos atribuídos 

à natureza, ao ambiente, à sociedade, à cultura, à economia e assim por diante, mas sim 

recortes e delimitações realizados pelas vivências de si mesmo e do mundo engendradas 

pela percepção, cognição, memória, afetos, emoções, desejos e demais ferramentas que 

tornam o ser humano um homo psicologicus. Da mesma forma o tempo, tomado aqui como 

categoria psicológica, não é tempo passível de ser apreendido nos fenômenos do universo 

físico, mas sim o tempo do universo humano ou tempo vivido ou o “tempo real” de acordo 

com as concepções de Bergson (2006). A velocidade, por sua vez, também não é a 

velocidade da luz ou do som, considerados como fenómenos físicos, mas sim a velocidade 

vivida, a experiência da velocidade tal como aquela que deixou atônitos e sobressaltados os 

primeiros expectadores de cinema diante da clássica cena de uma locomotiva vindo ao 

encontro da plateia ou ainda hoje quando expectadores saem do cinema com a sensação 

de que se passou uma eternidade. Portanto, não se trata da velocidade que pode ser 

medida pela distância (parcela de um espaço geográfico) percorrida por um determinado 

período de tempo aferido pelo cronômetro, não se trata de tempo cronológico, mas sim de 

uma velocidade percebida, sentida, simbolizada, elaborada por afetos, sentimentos e pelo 

pensamento, calculado pela lógica psíquica e não pela lógica matemática. Evidentemente 

que espaços, tempos e velocidades referidos à natureza e ao mundo físico se relacionam 

com aqueles apreendidos e vividos pelo ser humano, ou produzidos no plano psicológicos. 

Podemos até considerá-los interdependentes, porém, não são redutíveis uns aos outros. 

Conforme disse Einstein a Bérgson, num debate entre ambos sobre o tempo, “não estamos 

falando da mesma coisa”. Dessa forma, a psicologia pode e deve dialogar com a geografia, 

com a física, com a sociologia e com as demais ciências, porém todas cientes de que não 
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estão falando da mesma coisa. Aliás, diferentemente do que normalmente se busca nos 

intercâmbios interdisciplinares o que deveria ser buscado em tais intercâmbios e diálogos 

seria o diverso, o diferente, o heterogêneo e não o comum. 

 

2. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

O que será relatado e discutido aqui é um recorte de uma extensa pesquisa realizada, 

durante mais de vinte anos, com andarilhos de estrada e trecheiros: os primeiros são 

pessoas que vivem caminhando pelos acostamentos das rodovias e, os segundos, pessoas 

que vivem transitando de uma cidade a outra, utilizando passes de viagem concedidos por 

serviços de assistência ou realizando o trecho a pé, pelos acostamentos.  

Tal recorte privilegiará a discussão do modo de viver de andarilhos e trecheiros e seus 

embates com embates com políticas de controle e gestão da mobilidade que se opõem a 

esse modo de vida ou que procuram administrá-lo e adestrá-lo.  

 

3. MÉTODO 

Os procedimentos e instrumentos utilizados na pesquisa, assim como o referencial teórico-

metodológico a inscrevem no campo das chamadas pesquisas qualitativas. 

Os participantes da pesquisa foram andarilhos e trecheiros e profissionais e gestores de 

instituições públicas de assistência social e de concessionárias de rodovias.  

Os andarilhos foram abordados e entrevistados em acostamentos das principais rodovias do 

Estado de São Paulo. Nas rodovias foram feitas entrevistas, nos próprios acostamentos, 

registradas em vídeo, gravador ou anotações posteriores, dependendo da preferência do 

entrevistado. Os dados e informações sobre trecheiros foram coletados em instituições que 

prestam serviços de assistência a itinerantes. Nas instituições assistenciais, além de 

entrevistas individuais, foram realizadas rodas de conversa com usuários do serviço e 

oficinas de expressão. Além dos usuários foram realizadas entrevistas com profissionais, 

principalmente assistentes sociais, e gestores de instituições que acolhem andarilhos e 

trecheiros: albergues, Casas de Passagem, Centros de atenção à polução de rua Centros 

de Triagem de Migrantes. Dados e informações sobre a maneira como as concessionárias 

de rodovias se posicionam em relação à presença de andarilhos nas rodovias e como os 

tratam foram coletados através de entrevistas com funcionários dessas concessionárias 

responsáveis pela área de segurança no tráfego. 

Também foram recolhidos dados e informações sobre políticas de atenção a andarilhos e 

trecheiros de análises de documentos tais como leis, projetos e recomendações ministeriais 

e de secretarias de governo estaduais e municipais que orientam as políticas de assistência 

social a trecheiros e andarilhos, conduzidas no âmbito do Sistema único de Assistência 

Social (SUAS) e de seus equipamentos e serviços. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Vistos à distância e por um olhar estigmatizado, andarilhos e trecheiros parecem formar uma 

população homogênea. No entanto, uma das primeiras constatações das entrevistas é que 

se trata, não de uma população, mas de pessoas que compartilham um modo de vida 

comum no que diz respeito à deserção de uma vida pregressa sedentarizada por um 

trabalho, família e território existencial fixo e estável para uma vida desterritorializada ou em 

constante processo de reterritorialização psicossocial, porém, que comporta singularidades 

e diferenças acentuadas entre elas.  

Uma primeira diferença que foi possível verificar diz respeito ao relacionamento com o 

“trecho” tal como andarilhos e trecheiros propriamente ditos se referem às suas caminhadas 

ou deslocamentos. No caso dos trecheiros, o trecho ou o deslocamento, quer seja 

percorrido a pé ou de ónibus com passe de viagem concedido por algum serviço de 

assistência social, é um meio, uma forma de perambular de cidade em cidade se valendo da 

ajuda dos serviços de assistência social, do achaque à população local ou realizando 

pequenos bicos. Podem permanecer alguns poucos dias numa determinada cidade, depois 

rumam para outra por decisão própria ou por pressões dos serviços de assistência ou, até 

mesmo, da polícia. Dentre os trecheiros, alguns são chamados, por eles próprios, de 

“pardais”: aqueles que consideram malandros e aproveitadores dos próprios pares. 

Já os andarilhos, muitos dos quais também se designam como trecheiros, vivem 

exclusivamente na estrada e dificilmente adentram as cidades, a não ser quando são 

tomados com alguma necessidade de urgência tal como no caso, por exemplo, de um 

tratamento médico ou de abrigo em dias de intempéries muito fortes. Porém, mesmo dentro 

dessa categoria geral de andarilhos existem diferenças marcantes quanto a motivos e 

sentidos que atribuem às suas vidas na estrada, estratégias de sobrevivência, pertences 

que carregam consigo, meio utilizado para transporte de objetos de uso (saco ou mochila 

que carregam às costas, carrinho de mão improvisado), linguagem e comunicação, história 

de vida, dentre outros marcadores de diferenças entre eles.  

A idade e o tempo de vida na estrada são outras variantes. A idade varia bastante e abrange 

desde jovens a longevos, concentrados na elástica faixa de 20 a 60 anos de idade. Alguns 

estão iniciando a vida no trecho e outros já se encontram nela há mais de vinte anos. Dentre 

os motivos, comuns a andarilhos e trecheiros,  para romperem com a vida sedentária, 

assentada numa residência fixa, trabalho, família e círculo de amigos e partirem para vida 

“sem eira, nem beira”, tal como esse tipo de vida também é chamado, encontram-se, 

entrelaçados,  os de ordem econômica e social (desemprego, pobreza, miséria, opressão 

vivida no cotidiano, desorganização do núcleo familiar) e os de ordem psicológica (conflitos 

familiares e conjugais, violência doméstica, depressão pela perda de pessoas com fortes 
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vinculações emocionais e afetivas, alcoolismo).  Cabe destacar que dentre os motivos 

alegados por eles para “saírem pro mundo” estão, conforme muitos afirmaram, “ busca de 

liberdade”, “o sonho e o desejo de se aventurar, de conhecer o mundo”.  

Os trecheiros vivem de maneira um pouco mais associativa: estabelecem contatos com 

profissionais que os acolhem nos serviços de assistência, com a população das cidades por 

onde passam, com os próprios pares que encontram nas rodoviárias e em outros locais da 

cidade onde é permitido permanecerem e também com moradores de rua da localidade. Os 

andarilhos, diferentemente, vivem um cotidiano de maior isolamento. É raro se encontrar 

uma dupla de andarilhos caminhando nos acostamentos. Dizem que a condição de solidão é 

imperativa na vida deles; que andar a dois é praticamente impossível seja porque dificulta a 

obtenção de auxílios nos restaurantes, lanchonetes e bancas de frutas estabelecidos às 

margens das rodovias como também dos moradores de sítios e fazendas. Além de tais 

dificuldades ressaltam, como outro grande impedimento para se viver em parceria como 

andarilho são os desentendimentos constantes que dizem ser inevitáveis. Segundo eles, 

depois de um tempo vivendo sozinho, perambulando pelas estradas, a companhia de outra 

pessoa se torna intolerável e insuportável. Tanto é que muitos dizem que o maior desafio 

para se viver como andarilho de estrada não é encontrar, a cada dia, um abrigo para dormir, 

um prato de comida, uma roupa, um agasalho, uma sandália, um boné, um lugar para um 

banho e outras coisas comezinhas, mas sim conseguir conviver com a solidão. Viver só ou 

viver a solistência é a grande experiência dos andarilhos, parafraseando um verso 

Guimarães Rosa (apud Gianesi &Torres, 2011): “Eu estou só. O gato está só. As árvores 

estão sós. Mas não o só da solidão: o só da solistência” . De forma mais acentuada nos 

andarilhos e atenuada nos trecheiros a solistência pode ser tomada como uma forma de 

existência associada à errância, ao transito constante, ao deslocamento constante e à a 

uma aceleração do tempo na vida. No entanto uma solidão que não é necessariamente 

dessubjetivante.  

A solistência dos andarilhos não é anuladora ou despotencializadora do sujeito. Ao 

contrário, é uma solidão que produz vida, que produz subjetivação, que exige do sujeito 

labutas diuturnas, posto que nada está assegurado no dia a dia, não existe qualquer 

provisão mínima para atender às necessidades básica, além do que exige o enfrentamento 

de forças adversas. É raro encontrarem quem , não sendo outro andarilho ou trecheiro, 

efetivamente os aceite e admita seus modos de viver como andarilhos ou trecheiros sem 

cesura, recriminação ou sem sentimento de piedade e compaixão. Dentre essas forças 

adversas ou dissuasoras encontram-se aquelas originárias das políticas públicas de 

assistência voltadas para as chamadas populações itinerantes voltadas para migrantes, mas 

que acabam por incorporar trecheiros e andarilhos.   Outra força adversa que afeta 

particularmente os andarilhos se origina das políticas e das práticas implementadas pelas 
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concessionárias de rodovias em relação ao transito de pedestres e, em particular, dos 

andarilhos.  

As políticas de assistência social ignoram totalmente os andarilhos de estrada. Não há em 

qualquer lei orgânica ou projeto de assistência de assistência social no nível de Estado que 

contemple ou faça menção aos andarilhos de estrada. As concessionárias das rodovias, por 

sua vez, adotam uma política de retirada dos andarilhos da estrada, sob a alegação de que 

ficam expostos a atropelamentos. São comuns os depoimentos de andarilhos de que, 

embora não sejam tratados com violência, são abordados por funcionários das 

concessionárias tentando convencê-los a abandonarem a estrada. Chegam até a oferecer 

translado para uma cidade próxima ou para outra rodovia fora da área de concessão da 

empresa (Nascimento & Justo, 2016) 

No caso dos trecheiros as ações das políticas públicas de assistência social são mais 

próximas e incisivas. Guardadas as diferenças entre um ou outro município, predomina a 

estratégia das públicas de assistência social de se livrarem do trecheiro o mais rápido 

possível. Na maior parte das vezes, assim que desembarcam numa cidade são 

imediatamente enviados para outra cidade por serviços de assistência social que, instalados 

nas próprias rodoviárias, lhes concedem um passe de viagem de ônibus. São tratados pelas 

políticas de assistência social dos municípios como indesejáveis, conforme afirma Freitas 

(2014). 

Em todas as entrevistas realizados com assistentes sociais, em leis e projetos e na própria 

estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é notória, primeiro, a estratégia 

de territorialização dos serviços, segundo, a de tomar a família como o foco principal. Com 

isso se distanciam completamente da realidade de trecheiros e andarilhos e quando os 

alcançam em alguma ação é no sentido de tentarem fazer retornar à cidade de origem, à 

família e à vida sedentária que abandoaram (Nascimento & Justo, 2016; Justo et al. 2014).  

O fato é que andarilhos e trecheiros não encontram qualquer apoio e acolhida para viverem 

como vivem. Na melhor das alternativas são ignorados pelas políticas públicas de 

assistência, pela população, ficando na total invisibilidade. Quando recebem alguma 

atenção são ainda mais recriminados por políticas publicas, serviços e profissionais de 

assistência social impregnados pelos modelos de vida sedentária segundo o qual residência 

e trabalho fixos e a convivência com a família são as bases de uma vida saudável. 

 

5. CONCLUSÕES 

 O mundo atual implementa modos de viver calcados na movimentação de um lugar a outro, 

na habitação de espaços abertos e na efemeridade e transitoriedade, ou seja, a vida tende a 

abandonar o sedentarismo e a assumir formas nômades nos relacionamentos sociais e nos 
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vínculos afetivos e emocionais, abandonando territórios existenciais fixos e estáveis e a se 

produzir no movimento, em deslocamentos espaciais e temporais cada vez mais acelerados. 

A vida, na atualidade, é essencialmente dromológica. Trecheiros e andarilhos podem ser 

tomados como exemplos dessas vidas em constante processo de desterritorialização, vidas 

errantes, dromomaniacas, nômades e transumantes. Vidas que expressam com toda 

radicalidade o homem trajetivo, que se constitui na abertura de caminhos e no ato de 

caminhar. Caminhos e caminhadas ou trechos que percorrem não somente no plano 

geográfico, transitando pelas estradas, vencendo as distâncias do chão e do asfalto, mas, 

principalmente, transitando de uma vida sedentária, dada por relacionamentos e vínculos 

sociais, afetivos e cognitivos fixos e estáveis para uma vida nômade ou, mais radicalmente 

ainda, uma vida errante na qual  a imprevisibilidade a efemeridade e a provisoriedade, 

típicas da vida no contemporâneo, são experimentadas com bastante intensidade. 

No entanto a mesma sociedade que incentiva a mobilidade e o transito, em alta velocidade, 

também recrimina e cerceia certas formas de vida móveis e errantes. Andarilhos e 

trecheiros, por exemplo, são recriminados e desestimulados em suas andanças. Mulheres 

são praticamente impedidas de terem acesso a esse tipo de vida ou de experiência.  A 

quase totalidade de andarilhos é formada por homens. Dificilmente são encontradas 

mulheres vivendo em trânsito pelos acostamentos das estradas. A diferença de gênero é 

deveras acentuada e indica que a mobilidade é um marcador de limites e barreiras entre 

homens e mulheres. Entre os trecheiros a presença de mulheres é um pouco mais 

frequente, às vezes acompanhadas de homens, porém mesmo assim, é notório que a 

errância, vivida por andarilhos e trecheiros, é tipicamente masculina. Isso sugere que o 

acesso à mobilidade psicossocial é outro importante dispositivo de produção de 

espacialidades e temporalidades distintas para homens e mulheres mediante o qual são 

construídas identidades, subjetivações e relações de poder. 

No entanto, mesmo para os homens a vida de deambulação de cidade em cidade ou pelos 

acostamentos das rodovias não é admitida como uma possibilidade de se viver. É 

considerada pela população em geral e mesmo por profissionais da área de assistência 

social como uma vida indigna que precisa ser combatida. Normalmente entendem que a 

vida ideal é aquela vivida num solo firme, uma vida sedentarizada, com vínculos 

psicossociais sólidos, duradouros e estáveis.  

O caso de andarilhos e trecheiros é revelador de como a sociedade atual se debate com o 

fenômeno da dromologia. Por um lado, há um forte estimulo para que a vida transgrida todo 

tipo de fronteira espacial e temporal: fronteiras entre gênero, sexualidades, identidades, 

idades, gerações, países, culturas e assim por diante. Por outro lado, há uma dromopolitica 

fortemente orientada par conter ou administrar certas formas de movimentação ou direções 

que vão assumindo. A questão principal num mundo dromológico, no fundo, não é um 
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embate entre o estacionamento e o trânsito, mas sim a autonomia para se deslocar ou para 

estacionar, seja nos relacionamentos sócias, nos afetivos, mantendo ou abandonando 

vínculos criados com pessoas, com objetos de usos e consumo, com o trabalho e 

profissões, com produções culturais, com conhecimentos, tradições e assim por diante.   
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