
 

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 
 

Direitos Humanos, estado penal e criminalização de pobreza 
 

O que (não) pode um corpo (errante): As práticas de 
Controle e violência no trecho. 

 
 
 

                               Alexandre Espósito 1 
                               

 
Resumo: O presente artigo expõe as estratégias de controle e práticas de violência contra 
os trecheiros, população em situação de rua que faz movimentos migratórios. Ele é parte do 
resultado de uma pesquisa etnográfica que tem como objetivo compreender a relação dos 
trecheiros com o meio em que transitam.  

 

Palavras-chave: População em situação de rua; Trecheiros; Violência policial. 

 
Abstract: This article presents the strategies of control and practices of violence against the 
roamers, a population in street situation who makes migratory movements. It is part of the 
result of an ethnographic research that aims to understand the relationship between roamers 
and the environment in which they travel.   
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1. Introdução 

Trecheiros são parte constituinte da população em situação de rua (BRASIL, 2008). 

Eles não habitam um território fixo. Eles andam de cidade em cidade sem se estabelecerem, 

buscam ajuda em estabelecimentos da assistência social e não têm destino final de viagem 

definido (JUSTO, 2011). Quando perguntamos a um trecheiro onde ele está, logo responde: 

“Eu estou no trecho”. O trecho pode ser parte de um percurso ou caminho a ser percorrido, 
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bem como um estado emocional que o trecheiro se encontra, como um estado de espírito. 

Percorrer o trecho não é uma atitude isolada. Como habitar um território existencial, estar no 

trecho é ser atravessado por diversas linhas de forças, fazendo inúmeras relações com o 

meio em que transitam, incluindo os ambientes, as pessoas, os objetos, os animais, o clima, 

o tempo, entre outras diversas de ligações.  

A maneira de percorrer o trecho e enfrentar suas adversidades é diferente para 

cada trecheiro que o percorre. Essas diferenças incluem as formas de se transportarem, as 

relações estabelecidas, os objetos que carregam, as ações que tomam e os espaços que 

temporariamente ocupam.  

Os trecheiros costumam viajar de diversos modos. Grande parte pede passagens 

de ônibus para estabelecimentos da assistência social para chegarem até a cidade de sua 

preferência. Geralmente as passagens não são para destinos à longa distância. Elas são 

concedidas até cidades próximas por meio de ônibus interurbanos, o que faz com que eles 

demorem muito mais tempo para chegarem aos lugares que desejam. Há trecheiros que 

andam de bicicleta pelo trecho, percorrendo rodovias de todo o país. Alguns ainda 

conseguem fazer suas viagens subindo em trens cargueiros. E se não houver nenhuma 

opção de transporte, eles enfrentam o trecho a pé, por andanças que podem demorar dias, 

semanas ou meses, parando em postos de gasolina no meio da estrada e em 

acostamentos. Depois que chegam ao destino que queriam ou precisavam, já pensam em ir 

para outro lugar.  

Eles estabelecem, mesmo que temporariamente, diversas relações distintas com o 

meio em que transitam. Alguns trecheiros sabem que é melhor fazer determinados pontos a 

pé porque os postos de gasolina pelas estradas podem ajuda-los de alguma maneira. 

Outros dormem em meio a matagais ou plantações, usando cobertas para forrarem o chão. 

Há aqueles que quando chegam na cidade, logo procuram outras pessoas em situação de 

rua para lhe passar algumas informações, como por exemplo, saber onde existe algum 

albergue, onde podem conseguir passagens de ônibus, onde podem conseguir comida e 

saberem se os agentes institucionais da cidade (policiais, guardas, assistentes sociais) 

costumam tratar de modo violento ou ríspido a população em situação de rua. Além de 

trocarem informações, costumam também se juntar para pedir alimentação ou dinheiro de 

modo cooperativo ou compartilharem cachaça.  

A população em situação de rua é muito diversificada, tal característica não seria 

diferente ao ser tratar dos trecheiros. Como cada um deles faz o trecho de modo diferente, 

também costumam carregar objetos distintos conforme o modo em que transitam. Os 

objetos assim são ferramentas que ajudam os trecheiros se relacionarem com o meio que 

estão temporariamente inseridos. Alguns objetos têm sentido apenas para seu possuidor 

que fazem uso específico deles conforme seu modo de vida. Os trecheiros que percorrem 
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muito o trecho a pé, por exemplo, não costumam carregar malas grandes. Enquanto outros 

carregam cobertas para dormirem em matagais e conseguirem se proteger do frio. Alguns 

trecheiros ainda reinventam a funcionalidades de certos objetos, como por exemplo, a 

técnica de fazer um pequeno fogão usando uma lata de alumínio, álcool, um pedaço de 

pano e alguns tijolos para se protegerem do frio ou mesmo para cozinhar.  

Como cada trecheiro adota um modo diferente de se fazer o trecho, suas ações são 

muito distintas. Por exemplo, há trecheiros que percorrem o trecho de modo solitário, 

alegando que em conjunto fica mais difícil receber dinheiro e alimentação de doadores. 

Enquanto outros andam em duplas, por conseguirem se proteger melhor contra roubos. 

Vemos essas diferenças também na maneira de conseguirem dinheiro: Alguns trecheiros 

preferem pedir dinheiro e mantimentos nas ruas, prática que chamam de “manguear”. 

Outros conseguem trabalho temporário em zonas agrícolas ou outros espaços.   

Os trecheiros se apropriam temporariamente de diversos espaços durante suas 

andanças. O principal tipo de espaço que eles procuram é um lugar seguro para poderem 

dormir. Alguns trecheiros preferem não dormir em albergues ou mesmo há cidades que não 

disponibilizam de um. Suas preferencias estão nos matagais próximos aos acostamentos 

das estradas, nas portas de igrejas, ou mesmo em regiões próximas à rodoviária. Poucos 

deles dormem em praças, pois a ameaça de que podem ser incendiados por alguém 

enquanto dormem ou mesmo espancados os assombram constantemente.  

 

2. Delineamento geral da pesquisa 

O presente artigo faz parte de uma das discussões do projeto de mestrado 

“Ecologia humana e mobilidade: interações dos trecheiros com os ambientes pelos quais 

transitam. Seu objetivo geral é descrever a interação dos trecheiros com as cidades e suas 

vias de circulação/conexão, pelas quais transitam e analisar as reverberações de seus 

modos de vida no ambiente urbano e nas vias de trânsito, tomados no seu conjunto. Ela foi 

realizada em uma cidade média do oeste paulista. Tal localidade é um importante ponto no 

trajeto dos trecheiros, pois se trata de uma rota de passagem de entrada e saída do estado 

de São Paulo para os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná.  

A metodologia empregada na pesquisa foi a etnografia, principalmente com base na 

etnografia urbana (MAGNANI,2002) e a etnografia no campo da Psicologia (SATO, SOUZA, 

2001).  

Os acompanhamentos junto aos sujeitos da pesquisa começaram na rodoviária, 

onde a abordagem inicial era feita em um estabelecimento da assistência social destinado a 

emitir passagens de ônibus suburbanos para itinerantes que não tem renda para viajar e 



 

4 

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

que não sejam da própria cidade. Quando chegavam em Assis, os trecheiros iam até esse 

estabelecimento pegar passagens para a próxima cidade. Enquanto não chegava a hora de 

viajar ou, caso não tenham pegado passagens, eles iam para outras áreas da cidade. Da 

rodoviária, eles foram acompanhados para outras localidades da cidade, como praças, ruas 

e bares. Entrevistas abertas também foram empregadas para conseguir outras informações 

sobre suas relações com os meios em que transitam.  

Para os fins éticos da pesquisa, todos os nomes dos trecheiros que concordaram 

em participar tiveram os nomes trocados. 

 

3. As estratégias de controle no trecho. 

Apesar de cada sujeito no trecho ter sua singularidade, existem diversas linhas de 

força que controlam a vida no trecho. A mobilidade é uma das principais características da 

vida dos trecheiros (JUSTO, 2012). O desenho dos trajetos dos trecheiros não é feito 

apenas por eles, pois sofre a influência e interferência das forças/formas políticas e policiais. 

Na Sociedade de Controle, essas forças/formas políticas e policiais não estão apenas na 

instituição Polícia. Ela é encontrada em todas as outras instituições. 

Na lógica disciplinar, as instituições são bem definidas, suas fronteiras eram visíveis 

geograficamente e emocionalmente perceptíveis. Enquanto umas das principais 

características da Sociedade de Controle é a ausência do fora, o que faz com que as 

instituições estejam em todos os lugares (DELEUZE, 1992). Suas fronteiras não são mais 

definidas e não há lógica temporal para entrada ou saída de uma delas. A delimitação da 

entrada e saída de um sujeito de uma instituição à outra desapareceu. Porém, o controle 

não é uma oposição à lógica disciplinar. Ele é sua intensificação. As estratégias disciplinares 

continuam a funcionar em diversos estabelecimentos institucionais, mas o que ocorre é a 

não existência das fronteiras bem definidas. As instituições estão em crise e funcionam se 

esfacelando. Assim como o Sistema Capitalista, este funcionamento não as fazem perderem 

forças, mas sua crise as fortalece, pois, as características de uma instituição podem sem 

encontradas em todas as outras, conforme Hardt (2000): 

Não se deveria pensar que a crise da família nuclear tenha acarretado um 
declínio das forças patriarcais; pelo contrário, os discursos e as práticas que 
invocam os “valores da família” parecem investir todo o campo social. A 
crise da prisão significa igualmente que as lógicas e técnicas carcerárias se 
estenderam, progressivamente, a outros campos da sociedade. A produção 
da subjetividade na sociedade imperial de controle tende a não se limitar a 
lugares específicos (p. 369). 

Goffman (2006) relata em diversos casos que a tarefa de abordar pessoas 

com algum estigma social era feita anteriormente pelos agentes da polícia. Na 

realidade pesquisada, os serviços de assistência social das cidades são chamados 

para fazer essa abordagem, principalmente com pessoas que estejam em situação 
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de rua. A instituição polícia está inserida na assistência social e também presente 

em outros estabelecimentos que os trecheiros passam. Ela é responsável pela 

vigilância, gerenciamento e coordenação dos movimentos da cidade. 

A polícia é um tangível, uma construção, que podemos equiparar à 
arquitetura, pois ela é principalmente o agente que garante a reprodução e 
a permanência de modos predeterminados de circulação individual e 
coletiva. A polícia, em outras palavras, coreografa. Ou seja, é ela que 
garante que, desde que todos se movam e circulem tal como lhes é dito 
(aberta ou veladamente, verbal ou espacialmente, por hábito ou por 
porrada) e se movam de acordo com o plano consensual do movimento, 
todo o movimento na urbe, por mais agitado que seja, não produzirá nada 
mais do que mero espetáculo de um movimento que, antes de mais nada, 
deve ser um movimento cego ao que o leva a mover-se. Ou seja, o que 
importa é uma fusão particular de coreografia e policiamento – 
coreopoliciamento. O fim do coreopoliciamento é o de desmobilizar ação 
política por via da implementação de certo movimento que, ao mover-se, 
cega e, consensualmente, é incapaz de mobilizar discórdia; um movimento 
incapaz de romper com a reprodução de uma circulação imposta (e 
reificada como natural à imagem própria da cidade como espaço para o 
espetáculo permanente do movimento supostamente livre (LEPECKI, 2012, 
p. 54). 
 

Desse modo, a assistência social-polícia está inseridos de manipular as 

dromopolíticas (VIRILIO, 1996) que cercam os trecheiros agindo diretamente na mobilidade 

de populações itinerantes quando decidem que estes devem sair da cidade. Os trecheiros 

são encaminhados para algum lugar que seja provavelmente mais próximo possível da 

residência de seus familiares. Quando as prefeituras não repassam recursos para a emissão 

de passagens ao estabelecimento assistencial responsável, pode faltar a passagem próxima 

ao destino desejado ou mesmo não haver a emissão de nenhuma. Desse modo, os 

trecheiros mudam suas rotas. Ou pegam passagens remanescentes para a cidade de 

destino dela, ou fazem o caminho desejado a pé. O estabelecimento assistencial da 

realidade pesquisada há um software que registra na hora das emissões das passagens 

onde o trecheiro estava e aonde ele vai. A coreografia da errância, dessa maneira, depende 

dos aspectos de decisões políticas exercidas pelas instituições assistências e policias e 

pelas empresas privadas, como as concessionárias e as viações. 

Ao policiarem as ruas, o serviço social do território pesquisado acolhe pessoas em 

situação de rua, mas dão a elas diferentes encaminhamentos, diferenciando aqueles que 

são considerados trecheiros daqueles que são moradores de rua fixos. Quem está se 

deslocando, recebe passagens, a chance de tomar um banho, um lanche e pernoite dos 

estabelecimentos de atendimento da assistência social. Aqueles que são moradores de rua 

fixos da própria cidade não acessam tais serviços e não são encaminhados para abrigos da 

cidade, sejam eles da assistência social ou mesmo de instituições filantrópicas locais que, 

na maioria das vezes acolhe apenas moradores de rua da própria cidade. Moradores de rua 

fixos vão para albergues para não ficarem perambulando pelas vias públicas causando 
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desconforto aos demais moradores da cidade. Enquanto outras pessoas em situação de rua 

podem receber passagens para sair do município por serem indesejadas no local. Do ponto 

de vista do município, torna-se financeiramente mais viável emitir passagens para trecheiros 

com destino a outra cidade do que mantê-los em algum ambiente institucional. 

Enquanto parte da população em situação de rua, os trecheiros recebem ajuda 

esporádicas de albergues, de instituições filantrópicas, dos órgãos de assistência social 

como o Centro de Referência Especializado em Assistência Social CREAS). Porém, há a 

falta de políticas públicas que compreendam as necessidades e demandas específicas dos 

trecheiros, dos andarilhos de estrada e dos outros modos de vida itinerantes (JUSTO et al., 

2014). A exclusão social não habita uma zona ou territorialidade, mas acompanha os 

sujeitos em suas viagens pela errância, itinerância, peregrinação ou nomadismo.  

 

4. Um exemplo sobre a disciplina dos corpos errantes 

Não é por não estarem constantemente em ambientes institucionais que os 

trecheiros não os conheçam bem. Seus corpos também são disciplinados. Mudam o modo 

de se portar dentro e fora de uma instituição. No estabelecimento assistencial que emite 

passagens, eles sabem se portar de modo moral, mais polidos, com bons modos para pedir 

e para sentar. Diferente da área externa, onde pedem ser da maneira que preferirem. Para 

fazer a pesquisa, avisamos que iriámos fazer a pesquisa na assistência social e que iríamos 

começar os acompanhamentos no estabelecimento que emite passagens, onde os 

trecheiros costumam aparecer.   Na primeira vez que fomos fazer a pesquisa de campo, os 

agentes institucionais acharam que iríamos entrevistar os trecheiros, ao invés de fazer um 

acompanhamento de cunho etnográfico. Eles até nos deram uma sala para as entrevistas.  

Pensamos que em ver em que isso poderia gerar. Começamos uma conversa com 

os trecheiros que entraram na sala. Eles foram encaminhados pelo agente responsável por 

emitir as passagens.  Todos falavam sobre suas condições de vida sem se ausentarem da 

sala. Até o momento que o agente chega na porta e anuncia que o lanche está pronto para 

eles: um sanduíche com margarina, bolachas e chá mate. Os trecheiros, que estavam 

conversando sobre assuntos triviais conosco nesse momento, não comiam nada desde o 

dia anterior. Mesmo assim, permaneceram parados, sem muitas falas e olhando fixamente 

para nós quando foi anunciada a comida. No momento não havíamos entendido porque eles 

permaneceram imóveis e não se levantaram para irem comer. Nós dissemos que eles 

poderiam ir comer e que a “entrevista” já havia acabado. Imediatamente, todos os quatro se 

levantaram rapidamente para sair e pegar o lanche. 

O fato de não irem de imediato comer assim que o agente anunciou que a comida 

estava pronta indica o processo de disciplinarização dos seus corpos perante as normas 



 

7 

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

institucionais conforme vemos em Foucault (1987). Eles compreendem os discursos 

inseridos portas à dentro da instituição. Na visão dos trecheiros, nossa entrevista era um 

procedimento institucional, então esperaram a nossa ordem de dispensa para poderem ir 

comer. Mesmo não sendo obrigado a passar pela entrevista, temem que se não obedecer 

as sugestões do agente, algo pode prejudicá-los. Nunca mais usamos a sala para fazer 

pesquisa. Durante todo o resto da pesquisa campo, nós saíamos do estabelecimento logo 

após de nós apresentamos, falávamos sobre a pesquisa e após o aceite, íamos 

acompanhá-los pela rodoviária, ruas, praças e bares. 

 

5. Relatos da violência policial 

Quando conseguem habitar a cidade sem serem interceptados, costumam fazer do 

espaço público um território para suas necessidades. Precisam achar lugares para 

alimentação, banho e descanso. Alguns trecheiros buscam albergues para descansar, 

enquanto outros costumam dormir em locais que consideram seguros pela cidade. Estar 

dentro de um albergue nem sempre é sinal de estarem seguros, assim como indica tal 

depoimento de um dos trecheiros: 

A gente estava na fila para comer num albergue. Aí apareceu um cara com 
um facão e disse: ‘Não gosto de preto nem de viado! ‘ . E matou o cara que 
estava na nossa frente na fila. Ele foi libertado da cadeia dois dias depois 
(Flávio2).  

O albergue ainda é um dos locais mais seguros para se dormir. Quando dormem na 

rua, alguns deles falam uma famosa frase: “Na rua a gente dorme com um olho aberto e 

outro fechado” (Matias). 

Nas ruas há diversos perigos de violência de ação humana. Como por exemplo 

quando encontramos Júlio César. Ele estava com um ferimento em volta da parte superior 

do olho esquerdo. Disse que estava dormindo em um banco e foi acordado por um grupo de 

skinheads batendo nele: “Os caras não gostam de preto, então se você encontra um deles, 

eles vão querer te bater. ” 

Não são apenas ladrões de malas e agressores que os trecheiros temem. Existem 

diversos casos de violência policial contra eles. Durante nosso trabalho de campo, 

encontramos quatro trecheiros em uma praça, quase anexa à rodoviária, onde permitem que 

eles e outras pessoas em situação de rua se deitem no banco, fumem, bebam e peçam 

dinheiro e outras coisas às pessoas que passam por lá, práticas proibidas sobre o solo da 

rodoviária. Por saber dessa proibição, pergunto se já sofreram, em qualquer situação, 

violência policial: 

“Está vendo essa cicatriz abaixo do joelho? É de acordar tomando cassetete. ” 

(Manoel). 

                                                 
2 Todos os nomes dos participantes que dão depoimentos foram trocados por questões éticas. 
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“Violência é todo dia. Eles têm um celularzinho assim (gesto com a mão) com 

choque. Já tomei spray de pimenta e é cassetete direto, meu. Eles vão lá pra Marília, lá a 

borracha come solto” (Josias). 

“Ah, em Ourinhos também. Principalmente da guarda” (Manoel). 

Manoel relata que viveu 2 anos na cracolândia. Diz que em São Paulo a violência 

policial é realmente muito maior do que no interior: 

“Lá eu acordava na bicuda todo dia. Eu dormia ali na porta da estação da Luz. Aí 

umas 4 da manhã as coisas começavam a funcionar e tinha que sair de lá”.  

Em outro dia, também durante o trabalho de campo, um trecheiro chamado Regis 

nos disse a guarda municipal que costuma ser violenta: 

Quem é violenta mesmo com os trecheiros é a Guarda Municipal que já 
chega batendo e xingando. A Polícia Militar não porque chega averiguando 
quem são com uma abordagem pacífica e fazendo o trabalho dela. Agora a 
GM...  

Os outros trecheiros que estavam juntos confirmaram o relato e disseram coisas 

semelhantes. Em um momento, Regis nos disse como foi chamado pela Guarda Municipal: 

“Vocês são um bando de lixo, vou limpar a rua de vocês, seus lixos!” 

A criminalização da pobreza justifica os atos de violência contra os trecheiros: no 

mundo capitalista, aquele que não tem trabalho é criminalizado (COIMBRA,2006). A 

justificativa da violência policial contra certos sujeitos não é pelo que se fez, mas o que 

potencialmente pode fazer (FOUCAULT,1987). 

Agora melhorou, não sei se você reparou, mas eu sou gago. E por ser gago 
já me judiaram muito na rua. Uma vez me enquadraram e ficaram umas 2 
ou 3 horas batendo em mim. Eles não chegam batendo em uma classe 
social que tem dinheiro. (João). 

 Em certos casos, conjuntos de policiais abusam da violência e poder. A agressão 

já se naturalizou no cotidiano de muitos trecheiros. Eles chegam a achar que é normal 

serem parados e agredidos: 

No dia 28 de dezembro lá em Vitória, eu fui espancado no dia 28 e fiquei lá 
até o dia primeiro. Os próprios policias que me agrediram me levaram para 
o hospital. Chegaram lá, disseram que me encontraram caído na estrada. 
Mas na verdade, quem me bateu foram eles. Olha aqui (mostrou a cintura), 
só aqui que eles batem. Demora para sarar, demora meses porque afetou o 
rim, né? Eu cheguei a mijar sangue por 3 dias. Fazer o que? É a sua 
palavra contra a de 5, 6 policiais. Melhor ficar quieto. Eram mais, eram 8 ou 
9 policiais. É normal. Agressão a gente sofre mesmo (Michel). 

Para não enfrentar o perigo de origem humana, alguns trecheiros preferem dormir 

em plantações ou matagais próximos aos acostamentos, um deles nos disse que quando 

chega a um matagal pela noite apenas sai chutando o local em que vai dormir dizendo “sai 

cobra, sai cobra” para espantar as coisas que tem por lá. Anderson é outro trecheiro que 

nos relatou que prefere descansar nos acostamentos do que na cidade.  Já teve seus 

objetos furtados, relatando que os ladrões de trecheiros geralmente são outras pessoas em 

situação de rua. Por essa questão relata que dá para dormir direito em uma praça ou 
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espaço aberto. Ele nos mostrou uma marca de faca na perna que levou de uma pessoa em 

situação de rua que tentou roubar a bolsa dele. Na cabeça, há uma marca grande de um 

cassetete que levou de um policial gaúcho que, segundo ele, não gostam de paulistas, por 

isso apanhou desse modo.  

“Igual em Campo Grande, lá eu levei um pé na cara, eles me expulsaram da 

cidade. Aí, pra não apanha, eu dormi na Br.”  

A estrada também é um espaço de proteção ao roubo e à violência policial. Ela 

oferece proteção contra de certos perigos urbanos que podem ser muito mais violentos do 

que os perigos da estrada. Desse modo, muitos trecheiros procuram os espaços que 

possam oferecer melhor segurança e poucos riscos. 

                                                                                                        

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

O artigo propôs expor as formas de violência sofridas pelos trecheiros, as 

mudanças de rotas obrigadas, as agressões que recebem dos policiais, o controle que é 

exercido sobre eles e a disciplina institucional. As pesquisa com trecheiros ainda são muito 

recentes e precisam de mais estudos sobre. Assim como ainda é preciso quebrar os tabus 

ao falar sobre a violência policial e institucional contra a população em situação de rua tanto 

no campo da pesquisa quando na assistência assistencial. Modos de violência que ainda 

são pouco comentados e até ignorados. 

A população que os vê como maus elementos exige suas retiradas das ruas. Desse 

modo, para suprir esse desejo fazem duas de intervenções: albergam a população em 

situação de rua da própria cidade e despacham aqueles que não são residentes dela para 

outro lugar qualquer.  

O fato dos trecheiros não estarem enclausurados em uma instituição não quer dizer 

que não sofram violência por meio do Estado. Mesmo que estejam andando livremente 

pelas ruas e estradas, isso não quer dizer que estejam livres dos olhos e das intervenções 

do Estado, do abuso de poder, ou mesmo do sadismo de seus representantes.  
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