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RESUMO
Apoiando-se nas análises sobre as relações de poder deixadas pelo filósofo Michel Foucault, essa
dissertação se debruça sobre as mudanças institucionais que acompanharam as diferentes formas
de tratamento daqueles que utilizam as ruas como morada, com o objetivo de evidenciar as
tramas no poder que historicamente permeiam essas vidas, realizando assim uma análise social
crítica da temática. Percorremos algumas vielas do Brasil Colonial - junto à figura do mendigo e
aos processos institucionais moralizantes dessas vidas - em seguida cruzamos as avenidas do
progresso Republicano - enfatizados, aqui, na Era Vargas tendo por companhia o vadio,
juntamente com os processos disciplinares ligados à modernidade - e por fim, chegamos à
contemporaneidade com a participação da "população em situação de rua” e a construção de
políticas públicas para esse alvo. O desenvolvimento dessa análise permite a compreensão desse
fenômeno histórico e social por meio das inúmeras investidas no poder e seus assujeitamentos,
mas não apenas. Adotando a perspectiva genealógica surgem também as contradições e os
tensionamentos da sociedade como um todo, bem como a possibilidade de outras perspectivas
frente a essas investidas, fazendo com que a rua seja percebida enquanto um “outro lugar”, uma
espécie
de
terceira
margem
das
instituições.
Palavras-chave: “população em situação de rua”, mendigos, vadios, relações de poder, Michel
Foucault, genealogia, resistências

ABSTRACT
Based on the analysis of the power relations left by the philosopher Michel Foucault, this
dissertation focuses on the institutional changes that accompanied the different forms of
treatment of those who use the streets as a home, in order to highlight the plots in power that
historically permeate these lives, thus carrying out a critical social analysis of the theme. We
went through some alleys of Colonial Brazil - along with the figure of the beggar and the
institutionalizing moral processes of those lives - then we crossed the avenues of republican
progress - emphasized in the Vargas Era with the figure of the vagabond along with the
disciplinary processes related to modernity - and finally, we come to contemporaneity together
with the participation of the "homeless population" and the construction of public policies for
this target. The development of this analysis allows the understanding of this historical and social
phenomenon through the countless attacks on power and its subjections , but not only. Adopting
the genealogical perspective, there are also contradictions and tensions in society as a whole, as
well as the possibility of other perspectives in the face of these attacks, making the street thus
perceived as an “other place”, a kind of third bank of the institutions.

Keywords: “homeless population”, beggars, vagabond, power relations, Michel Foucault,
genealogy, resistance
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NONADA – a propósito de uma introdução
“Digo: o real não está na saída
nem na chegada: ele se dispõe pra gente
é
no
meio
da
travessia."
(João Guimarães Rosa, Grande Sertão:
Veredas, 2015, p.63)

Iniciar qualquer jornada é sempre complexo. Pisar em caminhos novos, sem saber onde
se irá chegar, faz, desses primeiros passos, um ato explícito de coragem. A travessia, para você
que está lendo, se inicia a partir desse ponto. Porém, para quem a escreve, seu início se deu há
muito tempo. A vida vivida nas ruas, desenvolvida no solo infértil do fluxo urbano, sempre
despertou uma curiosidade imanente. As interações com esse mundo sempre estiveram presentes
em minha vida, mas foi no ano de 2016 que essas passaram a ser encaradas enquanto
perspectivas de pesquisa acadêmica. Por meio do Programa de Iniciação Científica da
Universidade Federal do ABC, pude me debruçar sobre essa temática na cidade de São Paulo. Ao
longo dos 12 meses de pesquisa, estudei uma iniciativa da prefeitura de São Paulo chamada
"Pesquisa Social Participativa” (PSP), que foi a porta de entrada para o entendimento das
relações entre as pessoas da rua e as instâncias governamentais que as circundam, bem como foi
a ponte necessária para conhecer melhor alguns personagens do mundo das ruas, como o Manuel
Messias, conhecido como Jamaica (Jamaiquinha para os íntimos) a quem esta dissertação é
dedicada.
A Pesquisa Social Participativa foi, como o próprio nome diz, um estudo sobre o universo
daqueles que utilizam (ou utilizavam) as ruas da cidade de São Paulo como moradia. O
diferencial dessa iniciativa foi contar com 10 pesquisadores que tinham um histórico de
proximidade com esse universo, ou seja, eram ex-moradores de rua, moradores de rua,
moradores de malocas, moradores de albergues, catadores de materiais recicláveis, etc. O
resultado dessa pesquisa foi utilizado para balizar o Plano Municipal da Política para a
População em Situação de Rua de São Paulo, mas também foi de suma importância para a
construção das problemáticas da pesquisa aqui desenvolvidas. Foi por meio desses relatórios e
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das minhas vivências com os personagens da rua que as formulações acadêmicas começaram a
ganhar corpo. Dessa forma, uma das fontes recorrentes nessa dissertação é justamente o relatório
dessa Pesquisa Social Participativa, uma vez que ela carrega relatos importantíssimos que não
aparecem nas pesquisas quantitativas sobre a rua e sobre os quais pude me debruçar, por algum
tempo.
Junto com esses caminhos acadêmicos, outras oportunidades de aproximação com o
mundo das ruas foram surgindo. No ano de 2017 pude participar da Clínica de Direitos Humanos
Luís Gama da Universidade de São Paulo, onde eram realizados diversos encontros para debater
as problemáticas das ruas – tendo como eixo norteador as questões de gênero que atravessavam
as questões da rua – mas também eram realizadas algumas visitações em equipamentos da
prefeitura que prestavam serviços para a população de rua. Nessas visitas pude entender melhor
as relações dos trabalhadores desses equipamentos, bem como suas diversas formas de utilização
pelas pessoas da rua.
Outro atalho que ampliou os horizontes sobre a relação do Estado com esse grupo urbano
foi a experiência de estagiar na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São
Paulo, na Coordenação de Políticas para a População em Situação de Rua durante o ano de 2018
e início de 2019. No período que estive mergulhada nesse mundo burocrático, pude aprender os
meandros das políticas públicas, as astúcias do poder público na construção, implementação e
avaliação de programas destinados à população de rua.
Um dos projetos que pude acompanhar mais de perto, desde sua formulação até a sua
avaliação, foi o intitulado “Circuito Cultural PopRua” - que entrelaçava os espaços culturais da
cidade e a população de rua que utilizava os equipamentos da prefeitura. Nesse projeto, ficou
evidente que muito mais que introduzir cultura no mundo das ruas, a grande potência surgiu
quando o mundo da cultura abriu espaço e acolheu as perspectivas vindas da rua. Num sentido
inverso: as pessoas que não têm acesso corrente aos espaços culturais levando cultura àqueles
que são detentores dela. O aprendizado maior desse projeto, que contribuiu para as formulações
que desenvolveremos aqui, é que a rua tem muito a ensinar, mas é preciso encarar os sujeitos que
nela habitam em chaves que não são formadas pelos caminhos da repressão ou assistência: é
preciso perceber o SER da rua.
Apesar de tais vivências serem elementares em minha travessia, o coração do debate que
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proponho nesta dissertação é formado pelas veias e artérias da etnografia. Foi pela força do olhar,
do caminhar, do perceber etnográfico que os caminhos, que aparecerão mais adiante, surgiram no
horizonte. Durante minha jornada para perceber, compreender, entender e pesquisar o universo
das ruas sempre foi muito difícil seguir modelos e métodos inscritos nos livros sobre pesquisas
acadêmicas. As chamadas pesquisas-ação, pesquisas participativas, observações participantes
não faziam muito sentido com as maneiras que eu interagia (e ainda interajo) com as pessoas que
utilizam as ruas como moradia. Sempre pensei que o simples fato de não ter uma entrevista
gravada fosse um fator de peso negativo em minhas contribuições acadêmicas, porém os
momentos em que eu me forçava para seguir uma linha mais racionalmente construída, com
delimitações de perguntas objetivas, pareciam produzir um descompasso entre minha produção
escrita e o que eu realmente percebia e experimentava das ruas.
Jeanne Favret-Saada (2005), por meio de sua pesquisa sobre a feitiçaria no Bocage
Francês, se debruçou sobre as questões envolvendo as metodologias antropológicas e os traços
dos afetos, proporcionando uma reinterpretação do próprio fazer antropológico. Favret- Saada se
permitiu não apenas participar dos acontecimentos que envolviam a vida de seus interlocutores,
mas sim deixar ser afetada por tais acontecimentos. Não fazendo desses momentos objeto de
atenção empírica, aqueles destinados aos registros metodológicos, mas antes momentos para
serem vividos. Longe de proteger o pesquisador das influências do campo, ou isentar o que se
pesquisa de contaminações acadêmicas, essa abordagem trazida pela autora enfatiza as reações
que escapam tanto do pesquisador quanto do universo pesquisado. As situações que não podem
ser narradas ganham força e as suas análises serão postas à mercê do tempo: um abraço em
momento de tristeza, um olhar que consegue dizer muita coisa, uma piada não tão engraçada
assim, uma resposta mais dura, um puxar de mão para atravessar uma avenida se tornam
elementos ricos, porém suas interpretações e possibilidades para as formações de conhecimento
estão imbricadas na necessidade de “conceder estatuto epistemológico a essas situações de
comunicação involuntária e não intencional”, que depende, por sua vez, das variáveis
incontroláveis do tempo, da memória e da análise de si (FAVRET SAADA, 2005, p. 160).
Não foram poucas as vezes em que a cidade me levou a rumos não imagináveis nos
planejamentos de pesquisa – momentos sentada na calçada ouvindo relatos chorosos, ou
caminhando em ruas que não sei o nome, ouvindo sobre as possibilidades de construir uma
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faculdade intergaláctica, cantando músicas antigas e compartilhando um leite quente em alguma
esquina da Av. Paulista – momentos que ultrapassam os objetivos de análises acadêmicas e que
só puderam ser registrados na memória e no inseparável amigo: o caderno de campo (que às
vezes era bloco de notas do celular, panfleto pego na rua, guardanapo).
Ser afetado, nos termos que Favret Saada nos propõe (2005), diz respeito a aceitar o lugar
que é posto pelos interlocutores, não imaginá-lo como se fosse o próprio, se colocando
imageticamente no lugar desse indivíduo. Se a pessoa a qual estou interagindo diz que mora no
pedaço de calçada e me convida a sentar em “sua varanda”, eu - já em estado de afetação sentarei em sua varanda e não começarei uma conversa com a pergunta “quais são as suas
dificuldades de morar na rua”, e sim: “mas hoje tá com uma cara de chuva, hein?”, e o restante
do diálogo e as interações vindas dele não estão mais na minha alçada de pesquisadora, mas nas
contribuições da vida em si. Os métodos que permitem uma aproximação maior entre diferentes
sujeitos são justamente os mesmos que impedem certos registros formais, mas em compensação
fazem com que as frágeis pontes das verdadeiras experiências se tornem cada vez mais reais.
Desse modo, acredito que as considerações que se seguem não fazem parte de uma
metodologia onde a empatia se coloque com força considerável, mas antes trazem relatos onde as
amarras dos saberes acadêmicos foram afrouxadas para que a possibilidade de viver uma
experiência se fizesse presente. Para entender a rua é preciso sentir mais que fazer sentido. Esse
movimento não seria possível sem dois fatores elementares: a vontade de contar e a
disponibilidade de ouvir. São os caminhos proporcionados pela história oral que iremos percorrer
adiante, foi por meio da escuta atenta que um universo situado em um espaço-temporal diferente
pode ser minimamente percebido.
Marilda Aparecida Menezes, em seu artigo História Oral: uma metodologia para o
estudo da memória, indica a aproximação dessa construção com o que Geertz propôs enquanto
uma "descrição densa", objetivando uma aproximação entre pontos de vistas diferentes, mais que
uma interpretação da fala de certo indivíduo. Dessa forma, o antropólogo busca “construir pontes
para conciliar a sua subjetividade e a do informante” (MENEZES, 2005, p.29). Foram nos
momentos em que eu não estava esperando por práticas a serem etnografadas, que a rua se
mostrou com suas sutis complexidades. Deixar-se guiar pelos acontecimentos da rua; permitir-se
atravessar as pontes entre mundos; doar seu olhar verdadeiro, seus ouvidos atentos e sua
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presença real para aquele que pergunta se você tem um tempo para ouvir sua história, foram os
princípios metodológicos adotados nesta pesquisa.
Essa abordagem, que flerta com uma etnografia desinteressada, está presente em todas as
abordagens desta pesquisa, às vezes contradizendo tudo o que estava se construindo sobre a
temática, e por outras, fluindo junto ao rio de pensamentos internos. A rua e suas caras, risos,
choros, medos, felicidades, deboches, tempos, falas, silêncios, encantos e desencantos formaram
mais que uma temática de pesquisa. É encarando esse outro lugar que a rua representa, que me
encontro com outras versões de mim mesma. A oportunidade de viver situações que não
acontecem no cotidiano normalizado faz emergir a parte mais sensível do ser. Nesse sentido,
muito mais que apresentar respostas às inúmeras problemáticas que acompanham o caminhar das
ruas, o que buscamos aqui é fomentar outras visões, é trazer para o universo acadêmico
perspectivas distintas, fazer surgir elementos que não aparecem por meio dos métodos
tradicionais de pesquisa, "apresentando outros carneiros em outros vales" (GEERTZ, 2008,
p.21).
Para entender essas outras perspectivas, essas outras relações, dois autores são
convocados e irão acompanhar toda a jornada desta pesquisa, fazendo-se necessárias suas
apresentações e o ponto central de cada contribuição que surge mais de uma vez nesta
dissertação. O primeiro deles é o filósofo alemão Walter Benjamin, que se fortalece nos
caminhos por meio da sua noção de experiência. A palavra “experiência” empregada aqui
aparece desenvolvida por Walter Benjamin em diferentes momentos da sua vasta obra filosófica,
e para entendermos melhor do que se trata essa noção é preciso tecer diversos retalhos teóricos.
Para esse autor o termo Erfahrung - palavra do alemão que tem sua tradução envolvida
com os aspectos da experiência coletiva, social - expressa uma certa relação do sujeito com o
mundo que não está ancorada apenas no contato rotineiro com as outras pessoas que partilham
desse mesmo mundo, mas se entrelaça a certas práticas intersubjetivas específicas: é resultado do
produto de um trabalho, não no sentido laboral do termo, mas sim algo que não se obtém de
imediato, fazendo-se necessário um tempo para seu processamento; é marcada pela tradição,
que evoca as questões criadas no passado comum - entrelaçando a memória coletiva com as
convicções do presente, em diálogo com a continuidade; e é também fruto da possibilidade de
interseção, de comunicação, exigindo assim, a presença de sujeitos hábeis para narrar e sujeitos
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atentos para ouvir (BENJAMIN, 1975). Essas experiências benjaminianas diferenciam-se do que
o autor chamou de Erlebnis que pode ser traduzido enquanto vivências que estão relacionadas às
percepções mais rasas da mente e da alma, fomentando, de maneira mais constante, as respostas
rápidas do consciente aos diversos estímulos externos. A predominância da vivência e o
empobrecimento das experiências, nas relações sociais, fazem com que aquele que se entrelaça
com o mundo perca a sua habilidade de olhar, perca o seu "aqui e agora", perca sua “aura” em
nome de uma sobrevivência no meio de espaços com estímulos constantes (BENJAMIN, 1975).
Surge assim, uma primeira advertência dessa travessia: a escolha da palavra experiência,
durante todo o percurso por vir, não é feita de maneira aleatória. A construção da argumentação
se desenvolve em torno dessa perspectiva, das diferentes experiências possíveis que se
desenvolvem na urbe, ainda que vividas num mesmo espaço físico e num mesmo tempo
cronológico. Junto a essa advertência se coloca o aviso de que, pelo percurso etnográfico ter sido
escolhido como metodologia privilegiada para coleta e tratamento do material empírico, não se
realizaram entrevistas, muito menos gravadas, sendo assim, todos os momentos que se
mencionar os sujeitos envolvidos ao longo da travessia, foi necessário mudar seus nomes “reais”.
Como disse certa vez uma certa mulher muito sábia, quando vivemos o real, não gravamos a
vida.
O segundo autor que aparecerá com frequência ao longo do caminho dissertativo é o
filósofo francês Michel Foucault, servindo de base teórica para todo o desenvolvimento
argumentativo, mas também para a construção das problemáticas e hipóteses do tema aqui
explorado. A primeira grande aparição das ferramentas foucaultianas surge já no momento da
concepção do projeto de pesquisa.
Uma das abordagens mais factuais que se apresentava para mim durante todas as
experiências vividas junto à rua ou sobre a rua, era a de que havia uma diferenciação entre
mundos. A rua se apresentava com certos horários particulares, falas próprias, rotinas e visões
próprias que não eram as mesmas vivenciadas pelos outros sujeitos que também se inserem nas
cidades. Dessa forma, tendo essa percepção como pano de fundo, o objetivo inicial dessa
pesquisa se constituiu para explorar as seguintes problemáticas: dadas as características
particulares das experiências do viver nas ruas, podemos considerar a rua uma instituição para
aqueles que nela fazem morada? Se a rua possui semelhanças com essas instituições, como se
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desenvolvem essas experiências? E, caso haja divergências, como as condutas se desviam?
As respostas iniciais que se relacionaram com as questões formuladas acima apontavam
para possíveis e concretas similaridades e equivalências entre as experiências das instituições e a
vida desenvolvida nas ruas, entretanto essa última reserva singularidades que não se limitam às
particularidades das instituições, mas também não encontram correspondentes nas demais
estruturas da vida “convencional” em sociedade. Dessa forma, a principal hipótese que surgiu no
horizonte desta pesquisa foi a de que a população em situação de rua situa-se em uma espécie de
Terceira Margem das instituições, nem dentro, nem fora: mas sim no meio a meio.
Além dessa contribuição inicial que surge com as ferramentas teóricas deixadas por
Michel Foucault, também iremos explorar algumas noções desse filósofo ao longo dos caminhos
à frente que pedem para serem exploradas já nesta introdução, uma vez que dizem respeito tanto
a ferramentas de análises teóricas que serão desenvolvidas, mas também formas escolhidas de
trilhar os rumos desta dissertação. São elas a noção de genealogia e de economia geral de poder.
Na série de artigos reunidos, na edição brasileira, no livro Microfísica do Poder, Foucault
(2015), Foucault apresenta diversos textos que formam uma espécie de introdução para as
diferentes contribuições teóricas que ele desenvolverá em trabalhos posteriores. Em um desses
textos há algumas considerações mais detalhadas do processo genealógico que acompanha o
autor em suas diferentes abordagens da problemática do poder-saber e das formas históricas de
veridicção. Analisando e refletindo sobre as considerações de Nietzsche, Foucault afirma que a
“genealogia é cinza" (FOUCAULT, 2015, p.55). Ou seja, a genealogia

encontra-se no

intermédio de dois extremos, faz-se perceber entre o preto e o branco, entre a ausência de cor e a
junção de todas elas. Para encontrá-la é preciso atentar-se para o que acontece nas surdinas, nos
lugares onde menos se espera e “naquilo que é tido como não possuindo história". “É preciso um
"demorar-se" nos cinzas da vida (FOUCAULT, 2015, p.55). Dessa forma, traçar a genealogia da
“população em situação de rua" não significa fazer a história de sua evolução, mas antes
sublinhar os acontecimentos tímidos para “reencontrar as diferentes cenas onde eles
desempenham papéis distintos" (FOUCAULT, 2015, p.55).
Precisamos encarar esses acontecimentos não como os pontos macros da história - com
suas batalhas, dissoluções de reinados, tratados, etc. - mas antes como uma forma de romper com
as

evidências

dessas

histórias

e

com

as
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nossas

próprias

construções

de

saber.

“Acontecimentalizar” é fazer emergir as conexões perdidas, os bloqueios e apoios, as relações
estratégicas, os jogos de força. (FOUCAULT, 1980). Fazer a genealogia de certos
acontecimentos, nesses termos, é propiciar a análise histórica do agora, é “reconhecer
continuidades nas quais se enraíza nosso presente", é fazer a poeira desafiar a nuvem
(FOUCAULT, 2015, p.83), possibilitando dessa forma a realização da "história do passado nos
termos do presente” (FOUCAULT, 2014, p.34).
A outra vertente do pensamento foucaultiano que nos acompanhará por toda travessia é
aquela que se relaciona com as economias gerais de poder. Na quarta parte do livro História da
Sexualidade I, a vontade de saber, Michel Foucault (1988) delonga-se nas questões que se
referem ao método, sendo explorados, portanto, os solos primordiais de suas análises, que dizem
respeito à analítica do poder. Nessa parte temos algumas considerações importantíssimas que
irão colocar as unidades globais de certas dominações (Estado, Lei, etc.) enquanto formas
terminais de atuação, compreendendo o poder como "uma multiplicidade de correlações de
forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização”, mas também
enquanto “jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte",
por fim “as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma
corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais” (FOUCAULT, 1988,
p.88 - 89).
Sendo assim, as relações de poder não dizem sobre um foco central que concentra os
aparelhos de dominação, mas sim formulam-se muito mais enquanto contínuos estados de poder.
Poder esse que é onipresente, por se produzir a cada instante e em todos os pontos e não se
encontra em posição de exterioridade, mas são imanentes às relações. Assim, podemos indicar
que não se trata de apontar - ao longo da história - os momentos em que certos grupos detinham
o poder, ou certos aparelhos possuíam os mecanismos de dominação, devemos perceber como os
mecanismos estão postos, suas relações com os diferentes e divergentes arranjos, para que assim
surja uma certa harmonia entre eles, mesmo que caótica, indicando a tonalidade predominante
dessa melodia.
A economia geral do poder recai sobre as diversas interações em momentos da história
humana em que existiam certas relações que se ligavam mais fortemente a certos modos, certas
táticas e arranjos que dialogam, por sua vez, com certas perspectivas analíticas do poder, sejam
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elas soberanas, disciplinares ou ligadas à segurança. Quando, ao longo do percurso, lançarmos a
noção de economia geral de poder são essas perspectivas que queremos salientar, não economia
nos termos corriqueiros, mas muito mais as astúcias, técnicas e arranjos que se ligam às relações
de poder em evidência, em um certo momento da existência humana.
Por fim, cabe nesse pequeno momento destinado a fazer as devidas apresentações do
porvir, elucidar por quais ruas passaremos ao longo dos caminhos à frente. A travessia, para fluir
de forma minimamente agradável, foi dividida em 3 grandes caminhos, sendo cada um deles
formado por outras três trilhas. No primeiro deles iremos atravessar os passados colonial e
imperial brasileiros acompanhados pela figura do mendigo. Ao longo dessa caminhada
perceberemos as tentativas de institucionalização dessa categoria social e as relações que se
constroem nessa margem, para que seja possível chegarmos nos outros solos, que se formam por
meio dos tensionamentos dessas relações. No segundo grande caminho encontraremos com a
figura do vadio, que nos levará pelas ruas das cidades modernizadas brasileiras, intensificadas na
Era Vargas, mostrando as relações de criminalização dessa categoria e a força das noções do
trabalho, para, então, tensionar essas construções na tentativa de salientar outras possibilidades
dentro desses arranjos. Por fim, no terceiro caminho, estaremos perto de casa, tanto em
localidades que nos são familiares, quanto estaremos pŕoximos das questões que envolvem as
ideias da Casa Primeiro. Encontraremos uma população inteira que nos apontará para a
construção das políticas públicas para aqueles que vivem nas ruas e algumas figuras reais
aparecerão para nos guiar, por fim, rumo a outras perspectivas do que é morar, proporcionando o
debate sobre o direito à cidade, as políticas públicas e as possibilidades no poder na
contemporaneidade. Sem mais tardança, atravessemos.
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Imagem 1: Respiro.
Fonte: fotografia feita pela autora, Av. Paulista, 2019.
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CAMINHO 1 – A MENDICÂNCIA E A SOBERANIA DA MORAL

“Não quero regra nem nada
Tudo tá como o diabo gosta
Já tenho este peso, que me fere as costas
e não vou, eu mesmo, atar minha mão.”
Belchior, 1976.

1 - Primeiros Deslocamentos
O primeiro passo dessa travessia será dado em terreno um pouco mais distante e
ligeiramente turvo. É preciso retroceder no período imperial brasileiro para percebermos as
sutilezas da nossa própria experiência, notando as influências que essas raízes têm no cotidiano
da vida coletiva, tanto daquela época quanto nos tempos mais atuais. Reforço que não estamos
aqui fazendo um estudo histórico, mas sim perscrutando as ruas que nos interessam para
compreendermos melhor esse fenômeno chamado hoje de “população em situação de rua”, sendo
as primeiras ruas a serem seguidas aquelas que dialogam com a mendicidade no Brasil do século
XIX. Dessa forma, espero que as amarras institucionais do saber histórico cronológico não façam
nós neste estudo.
Mais que apresentar uma história da mendicância ou buscar o marco-zero da população
de rua, o que pretendemos aqui é evidenciar alguns mecanismos que se entrelaçam à vida das
pessoas que vivem nas ruas com algumas economias gerais de poder na qual as mesmas estão
embrenhadas, para que possamos visualizar não só a parte repressiva das relações de poder, mas
também para entendermos os efeitos produtivos dessas relações.
Sabemos que a presença de pessoas identificadas enquanto mendigos nas ruas das vilas e
cidades no mundo ocidental é um tanto quanto antiga. Silvia Federici (2017) em seu livro O
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Calibã e a Bruxa – no qual discorre sobre a relação do corpo da mulher e a acumulação primitiva
de capital - ao construir sua argumentação, traz alguns dados que apontam tanto para a presença,
na vida cotidiana das cidades medievais, das pessoas enquadradas nos moldes da mendicância,
quanto para as formas com que esses mesmos sujeitos se relacionavam com os outros habitantes.
A autora também aponta elementos para percebermos que os períodos considerados enquanto
transicionais não ocorreram da forma instantânea, mas foram construídos cotidianamente, com
mudanças nas formas do pensamento coletivo, nas relações com os outros e também com as
inúmeras técnicas para deslegitimar, negativar e destruir certos modos de viver, entre eles - além
das mulheres conhecedoras dos poderes da natureza - estão as formas de existir dos considerados
vagabundos e mendigos.
Entretanto, Marie-Ghislaine Stoffels (1977) em seu livro referência sobre a temática, Os
mendigos na cidade de São Paulo, aponta para a existência de vagabundos e mendigos já na
Grécia Antiga, na decomposição da sociedade arcaica. Sendo tal aparição associada à
consolidação da propriedade privada, bem como “ao estabelecimento da escravidão, à formação
das cidades e estados, à difusão do direito escrito e ao aparecimento concomitante da economia
monetária e divisão do trabalho” (STOFFELS, 1977, p.60).
Tão antigo quanto o fenômeno do povo de rua são as investidas institucionais que recaem
sobre essas pessoas, que por sua vez criaram formas de lidar, driblar, conviver, reverter, aceitar
ou refutar essas investidas. E essas investidas institucionais são sentidas não apenas por seus
alvos primeiros , mas por todo corpo social. O objetivo maior desse primeiro caminho se
envereda, portanto, nas trilhas da mendicância no Brasil a fim de perceber como se deram essas
investidas institucionais, de que modo elas se relacionaram com uma certa lógica no poder, bem
como seus efeitos, e como essas questões podem se ligar a tensionamentos do cotidiano
contemporâneo. Após essas ressalvas, podemos olhar agora com mais atenção para o solo
brasileiro.
Porém, antes de debatermos as mudanças nas maneiras de lidar com o povo de rua as
quais iremos nos debruçar mais extensamente – e que são perceptíveis mais facilmente no
chamado período Imperial Brasileiro, que abarca os anos de 1822 a 1891 - é preciso fazer
emergir algumas problemáticas que antecedem esse momento e que são de suma importância
para avistarmos justamente as rupturas dessas formas de tratamento do fenômeno social aqui
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estudado.
Existe uma expressão popular difundida entre os historiadores que foi empregada por
Dom Francisco Manuel de Mello, em 1660, e inserida no estudo sobre o crescimento da
sociedade colonial brasileira ( realizado pelo professor emérito da Universidade de Londres
Charles Ralph Boxer), que traz a seguinte concepção sobre o Brasil colonial: “inferno dos
negros, purgatório dos brancos e paraíso dos mulatos” (BOXER, 1969, p.37). Tal frase diz muito
sobre o clima social dessa época; as relações políticas, culturais, econômicas e sociais das terras
brasileiras giravam em torno da escravidão, que influenciava profundamente todas as relações
individuais e coletivas. O tratamento das pessoas escravizadas negras e indígenas como coisas
era uma prática recorrente, comum, ordinária, cotidiana e que tecia tanto as relações domésticas
das Casas-Grandes quanto das cidades. Estamos caminhando por terrenos já batidos por outros
pés, entretanto esse ponto de partida é elementar, pois é nesse solo que estão as miudezas das
relações no poder brasileiro.
Como relatado por Boxer (1969), nas senzalas, o feitor da fazenda fazia inspeções para
que se assegurasse de que estava tudo em ordem, limpo, sem doentes, sem ociosidade. Fazendo
com que a conduta desejada fosse garantida à custa de castigos corporais e aplicações de penas
que se entrelaçavam com severidades extremas e, por vezes, perversidades sádicas. Juntamente
com essas questões apresentam-se no mesmo texto as constantes ações dos escravizados que iam
contra tais condutas senhoris, entre elas revoltas, fugas e até suicídio. Essas práticas faziam parte
da vida brasileira cotidiana e tinham o aporte da Coroa Portuguesa, não sendo, portanto, nada
difícil imaginar que a expressão “inferno dos negros” foi aplicada de forma minimamente
adequada por Dom Francisco. Tais fatos, entre outras questões, nos indicam que tal sociedade
apresenta dinâmicas particulares no poder, que não serão retratadas neste estudo, mas que são
essenciais para entendermos as bases nacionais que enraízam outros tipos de dinâmicas e
relações de poder. As cicatrizes dessa tecnologia no poder dentro das fazendas coloniais e a
lógica com que todas essas práticas se deram no interior das senzalas são de extrema importância
para entendermos o funcionamento da nossa sociedade. Tanto é, que os autores da década de
1930 se debruçaram sobre essa mesma questão e extraíram suas análises e contribuições partindo
desse mesmo terreno.
Sabemos que o processo de povoamento brasileiro, como explicitado pelo estudo
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realizado por Sérgio Buarque de Holanda em seu livro Raízes do Brasil [1995] (2006), foi
complexo e envolveu imigrações diversas, abarcando tanto os “semeadores” quanto as inúmeras
trajetórias que partiam para as terras brasileiras em busca de melhorias de vida, mas também as
imigrações que abarcavam os chamados “degredados”, pessoas que eram condenadas por certos
crimes nas terras da metrópole portuguesa e eram enviados para as terras do além mar, ou seja:
os brancos que eram enviados para o purgatório.
No texto Os excluídos do Reino: A inquisição Portuguesa e o degredo para o BrasilColônia, o autor Geraldo Pieroni (2000) traz algumas perspectivas sobre essa questão. Aquelas
pessoas que na terra portuguesa perturbassem a tranquilidade pública, que não obedecessem às
leis, que violassem as formas de sustento da sociedade, etc eram passíveis de punições diversas,
entre elas, a mudança obrigatória para as terras tupiniquins. Para que suas almas fossem salvas, o
joio do trigo deveria ser separado.
Peroni (2000) corrobora o fato de que, apesar das cifras incertas ou “pouco expressivas”
(se olharmos com as lentes acadêmicas do agora) da quantidade de pessoas que foram enviadas
para o Brasil, a prática de destinar o que não é bem quisto na sociedade europeia contribuiu para
a construção social brasileira. Citando Ruy Nash (1950) em seu livro A conquista do Brasil,
Peroni reforça que “quase tudo quanto Portugal fez pelo Brasil foi enviar duas caravelas por ano
a vomitar em seu litoral esses resíduos da sociedade” (NASH apud PERONI, 2000. P.38).
O solo brasileiro foi um dos diversos locais em que o que era considerado rejeito social
desembarcou. Não só uma sociedade com uma base escravista profundamente arreigada, mas
também uma terra brasil formada desde seus primórdios pelos desvios, pelos desajustados, pelos
que não eram normais, pelos criminosos, pelos traiçoeiros, pelos que vagam, os que não
trabalham, enfim, pelos que vão contra - voluntária ou involuntariamente - a uma específica
forma de fazer o mundo funcionar.
Michel Foucault em A história da Loucura (1978) - estudando as mudanças nas práticas e
nos modos de lidar com a loucura dos homens, passando pela época renascentista e marcando as
mudanças ocorridas com o fortalecimento da Era Clássica (apogeu da modernidade) - aponta de
antemão para as rupturas ocorridas após a diminuição considerável dos leprosos na Europa. O
mal encarnado que assolou a população na Alta Idade Média foi se extinguindo, fazendo com
que novos personagens surgissem para preencher o vazio institucional deixado pelo fim da lepra
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na Idade Média Europeia.
A loucura, antes de se tornar o espantalho dos medos seculares da Era Clássica, era
relacionada às experiências maiores da Renascença. Foucault traz em sua obra a existência – na
literatura e nas práticas institucionais políticas europeias, na paisagem imaginária e numa
geografia que traça o irreal e flerta com o real - de barcos que carregavam para fora da vista dos
cidadãos aquilo que se desviava das condutas consideradas normais. A sultifera navis, representa
as lógicas de tratamento da loucura antes da Era Clássica. O desvio, o ser rejeitado era lançado
ao mar, sendo obrigado a abrir-se para outros mundos. A circulação dos loucos e dos indesejados
encontrava outras significações para além da utilidade social e a suposta segurança dos cidadãos,
apresentava um caráter sacro do personagem que era segurado nos movimentos do mar, se
prendendo nos locais de passagem (FOUCAULT, 1978).
E é aqui que percebemos a primeira sutileza ímpar da sociedade brasileira. Se a grande
barca dos desajustados saía das terras do Velho Mundo, era nos portos das terras colonizadas que
ela poderia atracar e permanecer mais facilmente. Foucault indica que essa prática não era a mais
sistematicamente utilizada, entretanto o caráter simbólico de tal ocorrência é importante. A
possibilidade de enviar os desajustados para outras terras exige um certo poder daqueles que têm
outras terras para enviá-los. As terras coloniais, além de locais para a exploração econômica,
abriam-se também para a possibilidade de receber o errante, o indesejável, o louco, o vagabundo,
etc., o que irá contribuir para a construção da própria identidade nacional. A possibilidade de
acontecer o contrário é pouco provável.
Entretanto, o que devemos observar mais profundamente acerca da expressão de Dom
Francisco, para que se desenvolva melhor a análise aqui proposta, são as considerações que se
relacionam com a imagem do “paraíso dos mulatos”.
As pessoas que vivem nas ruas, sobrevivendo de formas inúmeras não poderiam ser,
nessa época, as mesmas que tinham a referência da Casa Grande como ponto central de suas
vidas. Quando se tem uma lógica escravocrata em vigência, a vida nas ruas se restringe. É
preciso ser minimamente, nos aspectos jurídicos, livre para estabelecer uma relação duradoura
com a rua. Desse modo podemos pensar que a rua nesse período não era ocupada
majoritariamente pelos negros escravizados – que experimentavam o inferno na terra - e muito
menos pelos brancos das elites, que tinham a idealização europeia na cabeça. O contexto em que
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se encontravam as pessoas que viviam na rua nesse período é aquele que abrange os sujeitos
livres, os escravos alforriados, as pessoas sem ocupação reconhecida, as “ganhadeiras”, enfim
todos aqueles que não tinham condições econômicas, políticas e sociais para exercer as
atividades das elites, sujeitos que interseccionavam com as margens extremas, mas que
escapavam delas ao mesmo tempo. São essas pessoas, e suas perspectivas cotidianas , que se
relacionam melhor com as questões as quais iremos nos debruçar mais adiante.
Para nos afastar dos juízos de valores, não iremos dizer que essa terra é purgatório, nem
inferno e muito menos paraíso. Reconhecemos apenas que a peculiaridade brasileira de ser três
regiões distintas (céu, inferno e purgatório) em um grande solo será um fator primordial na
costura da trama social, influenciando de forma ímpar o arranjo das relações interpessoais ao
longo da história nacional.
*
Walter Fraga Filho, em seu importante estudo Mendigos e vadios na Bahia do século XIX
(1994) tem como cenário a cidade altamente atrativa e desenvolvida nos aspectos urbanos da
época: Salvador. Já nas primeiras páginas de sua dissertação somos introduzidos ao cenário das
grandes cidades brasileiras do século XIX, que eram marcadas pela experiência coletiva da
escravidão. O autor nos aponta que, pelos censos realizados naquela época, a população que
vivia nas ruas era em sua maioria composta de negros libertos ou descendentes de africanos.
Com as leis que permitiam a escravização de pessoas tornando-se cada vez mais contestadas e o
número grande de pessoas libertas e livres aumentando, a cidade se desenvolvia com uma grande
parte da população pobre utilizando-se da mendicância como uma forma de sobrevivência
(FRAGA FILHO, 1994).
Mais que apenas visíveis aos olhos dos transeuntes, a população interagia de forma
corriqueira e natural com as pessoas que se encontravam nas calçadas das ruas, das praças e
principalmente das igrejas. As relações da população com esses personagens – apesar de já haver
grupos que eram violentos com eles – eram permeadas pelas percepções enfatizadas pela Igreja
Católica no tocante à vida coletiva. O ato de dar esmolas era cultivado e reforçado nos momentos
festivos da vida, como em casamentos e batizados e, principalmente nos ritos fúnebres (FRAGA
FILHO, 1994).
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Como enfatizado por Auricélia Lopes Pereira (2010), nos prelúdios de seu poético estudo
Fluxos de vida/ textos de rua: Mendigos nas Dobras do Tempos, os mendigos eram
considerados, em outros tempos, seres ligados diretamente ao divino, sendo intercessores dos
homens perante Cristo, esses intermediários da morte carregavam consigo a mística e a aura da
benevolência e da eternidade, exemplo que encontramos na figura de São Francisco de Assis.
A entrega de parte (ou do todo) de heranças aos indigentes, como ato de última vontade
expresso em testamentos de diversas pessoas da cidade de Salvador no século XIX - não só as
mais ricas - é flagrada também por Fraga Filho (1994). O costume era realizado tendo em vista a
mística da fé que envolvia os personagens mendicantes. Além das doações, aparecem também os
relatos sobre pedidos de acompanhamento do cortejo funerário pelos mendigos de diversas
pessoas da sociedade da época. Um desses pedidos é o de Rosa Angélica do Sacramento que
solicitou, um dia antes de seu falecimento, que seu sepultamento fosse realizado “sem pompas e
conduzida por quatro mendigos, os mais necessitados e desprezíveis” (FRAGA FILHO, 1994, p.
36).
O estudo feito por Magali Gouveia Engel (2001) também aponta para certas práticas
cotidianas dessa época, na cidade do Rio de Janeiro, em que percebemos essa mesma atmosfera
coletiva. Seu estudo se debruça sobre as práticas do encarceramento dos loucos no Brasil e, ao
tratar da liberdade do espaço público no século XIX, a autora nos apresenta a uma variedade de
personagens que compunham o cenário das cidades e relacionavam-se de formas diversas com os
espaços e com as gentes.
São alguns “Bitus” que vagavam pelas ruas da cidade embriagados e que permearam a
memória e o imaginário popular, sendo temas de canções populares; uns “Filósofos do Cais”,
que importunavam os transeuntes com seus questionamentos mirabolantes, outros “Castro Urso”
e certos “Miguel”, ou “Príncipe Africano D. Miguer Manoer Pereira da Natureza, Sová, Gorá,
Vangue, do conselho de Sua Majestade Fidelíssima, súdito do Sr. D. Pedro II do Brasir,
condecorado pelo Sr. D. Miguer I de Portugar, grão-cruz dos príncipes de Marta do tempo de
Afonso Henriques” que tinham suas histórias permeando as tramas sociais e os seus nomes e
apelidos conhecidos pelos cidadãos (ENGEL, 2001, p.34). Personagens esses, que estavam nas
ruas da cidade naquele tempo, viviam a cidade e dela sobreviviam justamente e que ainda
permanecem em alguns pontos das metrópoles do presente, porém em uma outra lógica de
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experiência coletiva. Para além de suas histórias mirabolantes, seus jeitos peculiares de viver,
seus costumes diferenciados, a autora aponta para certa forma de convivência entre esses
personagens da rua e o restante da população que se distingue das épocas que se seguirão. Havia
conflitos, brigas, apedrejamentos, chacotas, risadas, xingamentos e outras violências, entretanto a
experiência dessas pessoas parecia menos distantes do que podemos perceber em tempos mais
próximos do nosso.
As investidas violentas feitas por indivíduos da sociedade permeiam o mundo da rua, é
preciso perceber, porém, as diferenças entre tais práticas. Existem diferenças físicas e simbólicas
entre as violências dessa época e as que foram realizadas nas últimas décadas. Do apedrejamento
para o ateamento de fogo ou a chacina existem mudanças na perspectiva do poder que são sutis e
embaralham as noções corriqueiras do que entendemos enquanto violência. A potência para se
autopreservar e a percepção cultural que se tem sobre certos sujeitos também entram nesse
balaio. Mas não iremos nos perder nessas ruas, retomemos o fio que nos conduz.
Engel (2001) evoca o cronista Fernando Bastos Ribeiro para mostrar como o cotidiano da
cidade era permeado por essas figuras. Os espaços centrais da cidade eram considerados locais
de misturas das gentes. “Marinheiros”, “escravos de ganho”, “negras vendedoras de doces”,
“vagabundos”, “mercadores brancos”, “capoeiras” e “mendigos” se situavam nesses espaços e no
olhar do cronista, que considerava alguns pontos em que a concentração desses tipos de gente era
intensa, como locais de perigo.
E mesmo nessa perspectiva de temor os encontros das diferentes camadas sociais não
eram raros. Por mais que fossem estranhos e com hábitos diferenciados, esses personagens
estavam presentes no dia-a-dia da cidade e a relação entre essas pessoas era marcada por essa
mística de repulsa e caridade, exercida diretamente, sem intermediários. Pode parecer pouco aos
nossos olhos, já embaçados pelo grau dos diversos assujeitamentos, mas o fato de essas pessoas
serem conhecidas pelos nomes ou apelidos é um grande indicativo de que a experiência coletiva
daquela época carregava um sentido diferente da que presenciamos hoje e que começou a se
modificar já nos meados do último quartel do século XIX (ENGEL, 2001).
A autora oferece uma consideração ao final de seu primeiro capítulo que abarca
especificamente a figura do louco, mas que serve como uma luva para os outros tipos da rua,
uma vez que o louco representa apenas um intervalo no grande espectro do ser-desviante.
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“Pobres ou miseráveis, tendo ou não relações familiares ou afetivas, maltrapilhos ou bemvestidos, o fato de esses personagens circularem livremente pelas ruas da cidade significava que
os loucos conseguiam manter certo saber e certo poder sobre si mesmos” (ENGEL, 2001, p. 49).
O pensamento de Michel Foucault (1978) aparece novamente como uma ferramenta
elementar para entendermos essa lógica de lidar com os excluídos. Atentando-se ao fato do
esvaziamento dos locais destinados aos leprosos, o filósofo irá nos elucidar que dois ou três
séculos mais tarde, as instituições que eram destinadas aos leprosos, e não apenas as instituições
no sentido físico da palavra, mas todas as práticas cotidianas, os costumes, as representações, as
técnicas, os mecanismos que se ligavam aos leprosos tomarão um sentido novo, porém
colocando outros personagens em voga.
As formas como lidavam com as mazelas sociais antes dessa virada de sentido, em que o
personagem leproso desaparece, virada essa que não se dá do dia para a noite - há ao menos dois
séculos de diferença, como salienta Foucault (1978) – eram antes encaradas no campo do
sagrado. Tais existências se ligavam à manifestação de Deus, seja ela marcada pela sua bondade
de salvação ou pela indicação de sua ira. A exclusão desses personagens aparece como um
testemunho divino, onde serão oferecidas outras formas de comunhão, diferente do que iremos
ver mais adiante. O período renascentista carrega as semelhanças necessárias para percebermos
que o simbolismo místico sagrado que envolvia essas gentes operava com certos mecanismos
coletivos em que as técnicas empregadas eram aquelas em que a força de Deus aparecia em
primeiro plano. Assim, as ligações entre o Eu e o Outro eram feitas, em certa medida, pela
mística divina.
O louco, na era renascentista, tinha suas percepções marcadas por um certo jogo de
oposições, onde carregava em si as duas pontas extremas: a loucura, por um lado e o
conhecimento verdadeiro, por outro. O detentor da verdade não era aquele que via o mundo de
forma mais racional, mas antes aquele que via o mundo por meio de sua verdadeira loucura. O
saber que a loucura proporcionava aparentava uma certa mística, um certo fascínio:
Esse saber, tão inacessível e temível, o louco o detém em sua parvoíce
inocente. Enquanto o homem racional e sábio só percebe desse saber
algumas figuras fragmentárias - e por isso mesmo mais inquietantes -, o
louco carrega inteiro em uma esfera intacta: essa bola de cristal, que para
todos está vazia, a seus olhos está cheia de um saber invisível
(FOUCAULT, 1978, p.26).
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Se o louco trazia consigo o reconhecimento de uma certa elevação da verdade, podemos
pensar que o mendigo, por sua vez, carrega – nesse período - a força da humildade, da riqueza
não material. O saber de uma vida vivida verdadeiramente longe do luxo e da soberba,
representaria a simplicidade da existência em sua forma livre da avareza. Esses personagens, por
serem os detentores da mística divina, da manifestação da ira e da bondade de Deus, eram
valorizados em certos momentos da vida coletiva. São aqueles que a sociedade verá, perceberá e
tratará, em sua maioria, como passíveis da caridade pública.
Fraga Filho (1994) vai apontar para o domínio da Igreja Católica na gestão tanto das
caridades que eram deixadas por terceiros (geralmente nos testamentos) como na autorização das
práticas da mendicância. Quem detinha o poder de dar o aval para que certas pessoas fossem
aptas a pedir esmolas e fossem consideradas legítimas para realizar tal prática eram as figuras
dos arcebispos que emitiam licenças específicas para a prática da mendicância. Evidentemente
que nem todos possuíam essas licenças e muitos viviam nas ruas sem essa autorização, entretanto
é elementar percebermos quem poderia emitir tais papéis burocráticos.
Aqui já começa a aparecer uma característica fundamental das mudanças que ocorrerão
na percepção coletiva do povo de rua que vai se basear não mais em uma certa perspectiva
renascentista, mas sim nos contornos da diferenciação dupla do sujeito. Essas diferenciações nas
maneiras de lidar com tais questões marcam alguns costumes e técnicas antigas, que não
desapareceram mesmo com o desaparecimento do personagem leproso, mas que se modificaram.
Foucault indica que não existiu a supressão dos mecanismos que lidavam com a erradicação da
lepra, mas sim ocorreram algumas mudanças no rumo dessas práticas, bem como modificações
desses personagens que serão colocados no posto antes ocupado pelo leproso, a saber: os pobres,
os vagabundos, os loucos (FOUCAULT, 1978). Vão-se os leprosos, ficam os mecanismos.
Foucault (1978) mostra que o medo que permeava a mística do pobre, o medo de negar
caridade para uma figura que poderia ser o próprio Jesus moribundo vai se tornando infundado,
com as mudanças fortalecidas na Era Clássica.
A miséria perdeu seu sentido místico. Nada, em sua dor, remete
mais à milagrosa e fugidia presença de um deus. Ela se vê
despojada de seu poder de manifestação. E se para o cristão ela
ainda é oportunidade para a caridade, ele só pode dirigir-se a ela
conforme a ordem e a previdência dos Estados (FOUCAULT,
1978, p. 71).
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Na Europa os mecanismos destinados aos leprosos irão se modificando ao longo dos
séculos para que os sujeitos desviantes, seja o louco, o vagabundo ou o mendigo virassem os
espantalhos da vez e ganhassem as suas vagas nos respectivos locais físicos institucionais. Já nas
terras para além-mar, comandadas pela Coroa Portuguesa, essas modificações não precisaram de
muitos séculos para ocorrerem.
Fraga Filho (1994) traz em seu estudo que nos anos de 1854 e 1855 o chefe de polícia da
província de Salvador determinou que “os subdelegados fizessem uma relação completa de todos
os mendigos existentes nas freguesias da cidade. No século XIX, esta foi a primeira vez que se
buscou conhecer a dimensão de uma população inquieta e refratária” (FRAGA FILHO, 1994, p.
70). O domínio geral das práticas e mecanismos no poder que lidam com essa população vai
sendo transposto - não de forma brusca - para sair das portas das igrejas e ir desaguando nos
córregos dos poderes institucionais.
A obra literária de João do Rio é referência para pensarmos alguns elementos da cidade
no final do século XIX. Em seu consagrado livro de crônicas intitulado A alma encantadora das
ruas (2007) o autor, como um bom flâneur, percebe o espaço da rua como um ser vivo que
respira junto com seus transeuntes, que reage às suas vidas e interage com esses de forma
orgânica.
Podemos encontrar inúmeros personagens que compunham a vida cotidiana do Rio de
Janeiro, indo desde tatuadores mirins, mercadores de livros, profissões miúdas, distribuidores de
orações, músicos ambulantes a velhos cocheiros. Um universo de pequenas astúcias, de
malandragens, de sagacidades para lidar com os infortúnios e força para rir das desgraças da vida
coletiva. Porém, não parece, de forma alguma, que seja acaso a escolha do título do capítulo que
vem após aquele que reúne as crônicas dessas vidas pequenas das inúmeras esquinas. Onde às
vezes termina a rua contém cinco crônicas que falam desses tipos de rua que foram retirados
desses espaços e colocados em uma instituição carcerária por crimes diversos. A alma da rua
perde sua força quando enclausurada, mas essa clausura é fator primordial para que a ordem se
instale na cidade. Tirando a alma das ruas, as longas estradas do progresso irão abrir-se mais
facilmente, desse modo: compelle intrare.
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2 - Institucionalizações
Retirar das Ruas. Fazer entrar. Institucionalizar. Essas poucas palavras carregam consigo
imperativos que fazem parte das complexas relações de poder e que, na temática aqui pensada,
apresenta suas representações mais facilmente perceptíveis em dois grandes movimentos que não
são isolados entre si, mas que confluem em um mesmo rio institucional.
Os internamentos nos lugares destinados à assistência e os crescentes encarceramentos
baseados na criminalização da mendicância se cruzam durante o correr da história brasileira.
Apesar da opção de escrita que será utilizada a seguir, de tratar essas separadamente, os seus
objetivos, seus efeitos e os legados deixados por tais instituições não podem ser considerados sob
essa mesma perspectiva, deve-se levar em conta, ao correr do texto, que a relação de
complementaridade no poder que esses dispositivos apresentam são uma parte fundamental nos
desdobramentos que recaem para além dos muros e que será debatida mais profundamente na
terceira parte desse primeiro caminho.
2.1
O legado português assistencialista viu-se repercutido nas terras brasileiras desde seus
primórdios. Simone Elias de Souza (2007) em seu estudo sobre os Socorros Públicos no Império
do Brasil entre os anos de 1822 e 1834 indica que a primeira instituição destinada a assistência
social foi criada no ano de 1543 com o objetivo inicial de socorrer aqueles que chegavam no
porto de Santos após uma difícil travessia marítima.
Tal herança portuguesa carregava os aspectos ligados às Santas Casas e Casas de
Misericórdias onde o perfil institucional dialogava com aspectos religiosos e médicos, sendo,
portanto, locais considerados como hospital e asilo. Dentro desses dois perfis cabiam um mundo
de possibilidades assistenciais, servindo não somente para tratamento de doentes ou acolhimento
de necessitados, mas também com funções educativas para as moças das famílias consideradas
“de bem” (SOUZA, 2007).
Essas instituições possuíam, enquanto aparato autoritário principal, as figuras
eclesiásticas ligadas à igreja católica e recebiam o apoio financeiro para o manter o
funcionamento de tais estabelecimentos por meio de doações privadas, auxílios e arrecadações
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das próprias igrejas, de incentivos fiscais e loterias públicas. A arrecadação feita por diferentes
atores sociais influencia assim na dinâmica econômica desses estabelecimentos, fazendo com
que a instabilidade financeira surgisse como um agravante para a piora nos serviços prestados.
Junto a isso o crescimento populacional, bem como o aumento das solicitações de atendimentos
fizeram com que tais instituições entrassem nas vias da precarização (SOUZA, 2007).
Fraga Filho (1994) ao endossar as ambiguidades nos tratamentos dados aos mendigos ao
longo do século XIX, apontou para uma disputa que se dava entre os discursos religiosos da
caridade - que se ligavam a uma certa piedade - e aqueles que defendiam uma repressão às
práticas caritativas, tanto as práticas da mendicância quanto da caridade pública por si mesma,
sem a gerência do governo. Essa ênfase nos mostra a existência de certos tensionamentos que
giravam em torno da questão assistencial e que irá ser modificada.
Essas mudanças não se deram subitamente, mas carregam nos debates mostrados por
Fraga Filho as argumentações que embasaram toda uma modificação na relação entre o mendigo
e a sociedade. O autor aponta que com o avanço da sociedade burguesa a concepção ocidental da
mendicância sai dos polos morais religiosos e passa a aparecer mais efetivamente enquanto um
fato econômico, em que

sua conduta desviante ociosa não se encaixa com as noções de

produção, trabalho, produtividade, lucro, etc. Para além dos entraves econômicos que os
mendigos passaram a representar, também se interliga a forte tentativa de superar o passado
colonial após a independência brasileira com a modernização das instituições, a formação do
Estado nacional e a mobilização dos indivíduos para o trabalho (FRAGA FILHO, 1994).
Entrelaçam-se as questões mencionadas acima à necessidade colocada enquanto higiene
pública, os pedintes aparecem como incômodo aos transeuntes, além de possuírem uma estética
considerada suja, representando um perigo à ordem urbana e à salubridade da cidade. Fraga Filho
(1994) aponta que as investidas públicas para a modernização das cidades, que incluem a
canalização de rios, aterros de terrenos pantanosos e a ampliação e abertura de novas ruas, não
condizem com a possibilidade de mendigos visíveis no centro das cidades. Um saneamento
social colocou-se então primordial para que o avanço da modernização se concretizasse, “dar à
cidade um ar moderno significava retirar do seu recinto indivíduos cuja presença atentava contra
a civilização” (FRAGA FILHO, 1994, p. 184-185).
Os debates trazidos por Fraga Filho (1994) mostram que a temática não apresentava uma
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visão unânime no que diz respeito às formas práticas para lidar com os mendigos, entretanto
parece convergir com maior insistência a necessidade primordial de retirar esses sujeitos das
ruas. Tantos os argumentos a favor da construção de instituições próprias quanto as que dialogam
com um maior esclarecimento do público, bem como os defensores do trabalho ou os saberes
ligados à higiene pública, apontam para uma direção em que não há possibilidade de se construir
uma nação considerada desenvolvida tendo os mendigos em sua cotidiana paisagem urbana.
Mais importante para a pesquisa aqui desenvolvida que as impossibilidades de prestação
dos serviços pelas Santas Casas, pelo aumento populacional ou as precariedades vindas com as
variações econômicas, são as pretensões de urbanização da sociedade em questão. Tal
argumentação firma a base desenvolvimentista que irá investir esforços para lidar com as
questões da cidade ao mesmo tempo que avança em sua centralização necessária, mas também
reflete os objetivos institucionais modernizadores para todo o corpo social, entrelaçando-se às
propostas de grupos da elite brasileira, fazendo com que a percepção coletiva do fenômeno
aconteça em bases distintas.
A preocupação estatal com os espaços considerados para a caridade pública e que
poderiam conter esses sujeitos que ameaçavam a ordem urbana aparece nas propostas e projetos
governamentais desde 1800, mas irá aumentar e se difundir com o andar da carruagem do
progresso, não apenas as interferências econômicas em tais instituições crescem, mas também
suas intenções administrativas. Em resolução da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa no
ano de 1823 a atenção do Imperador volta-se para a Santa Casa de Misericórdia da Corte ao
estabelecer uma comissão composta por pessoas de confiança pública para que os fins
objetivados pelas Casas fossem efetivados, sendo necessário um exame dos estabelecimentos nos
mais diversos ramos da administração, bem como o fomento de propostas para possíveis
melhorias, centralizando as ações nas mãos do poder imperial estatizado. Já em 1831, por meio
de decreto, a Regência Provisória reúne em apenas uma administração as cinco Casas de
Misericórdia das cidades de Recife e Olinda, salientando esse aspecto centralizador necessário ao
estabelecimento do Estado Imperial (SOUZA, 2007).
Em texto intitulado Livrando-se o Público dos Mendigos: o controle sobre os mendigos e
o processo de criação do asilo de mendicidade do Recife no século XIX, a autora Grasiela
Florêncio de Morais (2017) debruça-se sobre as estratégias empreendidas pelas elites dirigentes
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para que o controle sobre uma parcela da população, entendida como mendicante, fosse
realizada, colocando como central a interpretação de que os mendigos contrastavam diretamente
com a ideia das modernizações bem como com os ideais do trabalho.
A autora aponta que na cidade de Recife os debates sobre o Asilo de Mendicidade
fortaleceram-se diante da insuficiência do papel realizado pelas caridades sociais em lidar com o
número crescente de pessoas mendigando nas ruas, tornando pertinente a criação de uma
Comissão de Higiene Pública no ano de 1853 sob a tutela de Joaquim Aquino Fonseca que
reclamava a criação de um estabelecimento próprio que cuidasse dos mendigos, para que os
cidadãos não fossem mais importunados com os pedidos e súplicas de ajuda. Dessa forma, o
poder legislativo da cidade atua de forma incisiva fazendo com que se destine um local
específico para abrigar os importunadores da ordem citadina, fazendo do ano de 1859 aquele no
qual foi inaugurado um andar dentro da Santa Casa de Recife destinado apenas para os mendigos
(MORAIS, 2017).
Entretanto, como mostra Fraga Filho (1994) esse projeto de instituir um local destinado
aos mendigos em um espaço da Santa Casa, uma espécie de dormitório, não se tornou exitoso
uma vez que a mistura entre o público “comum” dos hospitais com os “desviantes” não podia ser
mais tolerado, além das diferentes falhas institucionais e da inefetividade em manter os mendigos
fora das ruas. Após um ano de sua inauguração, o espaço já estava insuficiente e contava com
uma precarização crescente, tornando um imperativo a transferência de titularidade de
gerenciamento desse local das instituições clericais para as administrações estatais (MORAIS,
2017).
Através de um longo processo, em que se mostram as insuficiências econômicas e
políticas de se manter os sujeitos dentro dessas instituições, os lugares destinados ao
recolhimento dos mendigos vão sendo cada vez mais geridos pelas instâncias da administração
pública. As doações de particulares a esses espaços vão sendo canalizadas pelo poder público
reforçando o papel institucional do Estado em ascensão no que se refere à ordem social (FRAGA
FILHO, 1994).
Monique de Siqueira Gonçalves (2016) apresenta, em seu estudo sobre a mendicidade, a
vadiagem e a loucura na corte imperial, os dados relativos a cidade do Rio de Janeiro entre os
anos de 1850 e 1889, mostrando as variações institucionais desses três tipos sociais e que no caso
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dos mendigos a Albergaria de Mendigos, que funcionou no prédio do antigo matadouro da
cidade, fomentará a criação do Asilo de Mendicidade da Corte no ano de 1878, mas que já
contava com Lei Orçamentária no ano de 1875 para a aquisição ou construção de edifício para
suas instalações. Tal instituição ficou sob a direção imediata do Chefe de Polícia subordinado à
Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, que era encarregada dos assuntos relativos à
justiça civil e criminal, bem como os negócios eclesiásticos, a segurança pública, a inspeção das
prisões, entre outras funções burocráticas.
Gonçalves (2016) além de mostrar o percurso da construção desses espaços na cidade do
Rio de Janeiro, também chama a atenção para o fomento da opinião pública sobre a questão
vinculada nos jornais da época que

favorecia a visão negativa dessas pessoas nas ruas,

incentivando e solicitando seu internamento nos estabelecimentos destinados a essa gente.
Fato esse que também é percebido por Fraga Filho (1994), na cidade de Recife, que
mostra não somente as visões negativas sobre os mendigos ao atrapalharem a estética da cidade e
o andar do progresso, mas também com discursos embasados na possibilidade de salvação dessas
pessoas, com possíveis melhorias nas condições de vida proporcionadas pelas vidas vividas
dentro das instituições, traçando as diferentes malhas necessárias para que a exclusão desses
sujeitos fosse solicitada por diversas esferas da sociedade e efetivada pelo poder público.
“A fundação do asilo significou a concretização de uma
política que visava excluir os mendigos do mundo das ruas,
isolando-os fora dos limites urbanos. As elites agora poderiam
manter a tradição da caridade com as consciências tranquilas, sem
serem importunadas com a presença dos pobres. Uma caridade
discreta e comedida” (FRAGA FILHO, 1994, p. 194).

As atitudes sociais de relações diretas com as pessoas que viviam nas ruas vão sendo
minadas por diversos atores e têm nas instituições de caridade um ponto central, já que elas
tornam-se o intermediário das vivências na cidade, e a tendência em favorecer o mendigo das
instituições e não os que estão na rua se aprofunda. Cada vez mais aquele que se encontra na rua
sem pertencer a algum aparato institucional se configurará como um desviante, um erro, uma
aberração social que não deve ser digna da compaixão pública e muito menos da consideração de
igualdade humana.
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Ao tratar da Grande Internação Michel Foucault (1978) apontará que os
estabelecimentos destinados à institucionalização daqueles considerados desviantes (seja da
razão ou da ordem pública) favoreceram o entrecruzamento da assistência e da repressão. Não
sem dialogarem conflituosamente, esses espaços apresentam os antigos privilégios da Igreja
Católica quanto à assistência aos pobres e a moderna preocupação burguesa de ordenar a vida
miserável, juntando “o desejo de ajudar e a necessidade de reprimir; o dever de caridade e a
vontade de punir” (FOUCAULT, 1978, p. 60).
Ao questionar qual seria a realidade buscada por meio da reclusão de uma parte da
população europeia, que teve o limiar de sua manifestação na segunda metade do século XVII,
Foucault (1978) aponta que foi necessária a formação de uma sensibilidade social diferente da
experimentada na Era Renascentista, que conseguisse isolar a categoria a qual seria destinada a
povoar as localidades da internação. O círculo feito para traçar o espaço do internamento
forneceu um poder segregacionista e repatriou as categorias desviantes em uma nova localidade,
tal movimento não foi de forma alguma coerente e ordenado uma vez que:
“organiza numa unidade complexa uma nova sensibilidade à
miséria e aos deveres da assistência, novas formas de reação diante dos
problemas econômicos do desemprego e da ociosidade, uma nova ética
do trabalho e também o sonho de uma cidade onde a obrigação moral se
uniria à lei civil, sob as formas autoritárias da coação" (FOUCAULT,
1978, p. 64).

O filósofo francês salienta a pertinente mudança que ocorreu na Era Clássica, mostrando
que os contornos antes dados à miséria serão despojados de uma certa mística positivada por
meio de um movimento do pensamento que toma o sentido absoluto da pobreza ao mesmo tempo
em que despoja da caridade o valor de experiência obtido pela pobreza socorrida. Os arranjos
modificados com as correntes teóricas racionais, e que desdobram nas inúmeras esferas da vida
em sociedade, têm nas mudanças dentro Igreja Católica e na Reforma Protestante de Lutero e
Calvino, uma grande virada na percepção coletiva da miséria.
Não será mais necessário o intermédio do mendigo antes considerado sagrado para que o
homem racional fale com Deus, ele pode se dirigir individualmente ao Senhor. 1 Agora ao pobre
1

Vale ressaltar que tais noções já aparecem nas contribuições de Max Weber (2004) em A ética protestante
e o “espírito” do capitalismo
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não cabe mais a glória prometida no eterno, mas sim os caminhos da predestinação, fazendo com
que a relação entre pobreza e castigo se tornem tão unidas que não conseguimos mais distinguir
suas tramas separadamente. Essa cólera perante à miséria será então tratada como uma figura a
ser combatida, a personificação da glória por meio da dor será transfigurada, com o
fortalecimento estatal em tal questão, na ocupação que o homem tem perante seus deveres com a
sociedade, fazendo daquele que se encontra no círculo da pobreza ao mesmo tempo efeito da
desordem e um obstáculo à ordem (FOUCAULT, 1978).
Os homenzinhos de Jesus se tornarão os homens do Demônio. As imagens da desordem
são incrustadas naqueles que fazem o que querem de suas vidas, e é justamente por isso que será
duplamente necessária sua internação, tanto para favorecer a ordem social - tão indispensável ao
progresso da modernidade - quanto para oferecer uma salvação a esse sujeito que se desviou dos
caminhos planejados de Deus, encontrando sustento no colo desordeiro de Satã.
“O internamento se justifica assim duas vezes, num indissociável equívoco, a título de
benefício e a título de punição. É ao mesmo tempo recompensa e castigo, conforme o valor
moral daqueles sobre quem é imposto” (FOUCAULT, 1978, p. 70).
O percurso feito pelas instituições para se firmarem enquanto um norte nas ações
públicas representa um movimento central que irá não mais deixar que o mar se encarregue dos
sujeitos desviantes, e nem acolher os que vieram de outras terras e outros mares, mas vai excluílo pelo seu pertencimento local, e ainda, irá excluí-los dentro desses locais, para que seja visível
essa separação. À sua exclusão, sua reclusão é necessária para que a dicotomia social seja feita.
Existem eles e existem nós, eles são maus, nós somos bons. O saneamento dos indesejáveis irá
colocá-los fora das circulações das gentes “de bem”. Os loucos, junto com os mendigos, os
vadios e todos os tipos sociais que desafiam a lógica estabelecida irão cada vez mais representar
a perturbação à ordem, suas circulações devem ser evitadas, seus passos, suas histórias, suas
vidas representam uma ameaça social. “Despojada dos direitos da miséria e de sua glória, a
loucura, com a pobreza e a ociosidade, doravante surge, de modo seco, na dialética imanente dos
Estados” (FOUCAULT, 1978, p. 72).
A pobreza é moralizada, tendo suas justificativas nas desordens à vida social, e a caridade
é, por conseguinte, considerada fomentadora dessa desordem. O constrangimento da caridade
cria suas raízes que serão sentidas até os dias de hoje, não sendo rara a sensação de estar fazendo
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algo moralmente errado ao dar dinheiro a uma pessoa que diz abertamente que usará essa doação
para comprar bebidas, por exemplo. Ainda hoje temos propagandas estatais transmitidas em
grandes locais de circulação, como o metrô da Cidade de São Paulo, em que se reforça a
recomendação de efetuar doações para instituições de caridade específicas e não diretamente
para as pessoas que pedem nas ruas e nos coletivos na cidade. Desencorajando a troca direta,
incentivando a caridade institucionalizada. Esses exemplos, apesar de o último envolver uma
outra problemática atual (a terceirização dos serviços públicos) que não trataremos
especificamente neste estudo, fornecem alguns tensionamentos do passado brasileiro, que têm
seus reflexos sentidos na atualidade, proporcionando a possibilidade para pensarmos as relações
de estranheza em relação ao Outro.
Temos assim uma pincelada sobre um dos grandes movimentos institucionais que recai
sobre os mendigos ao longo do século XIX e que carrega as prerrogativas das mudanças sociais
dessa época. Tal curso não é isolado, como já salientamos, e tem em outros caminhos os fatores
que complementam essas relações, que por sua vez dialogam tanto com a sensibilidade coletiva
sobre esses sujeitos, quanto com os efeitos sociais propagados por esses dispositivos e que vão
além da exclusão dessas figuras desviantes. Passaremos então para a construção e alguns efeitos
da criminalização da mendicância por meio dos aparatos legais do Império.

2.2
A efervescência de diversas revoltas que ocorriam nas cidades brasileiras, bem como o
crescente debate sobre a proibição da escravização de pessoas negras permearam os debates
públicos e contribuíram para a formação de um Estado Nacional legalista. A modernidade parece
bater à porta brasileira camuflada de desenvolvimento e progresso, porém para deixar essa
visitante entrar é preciso esconder as inconveniências sociais, varrer as sujeiras coletivas e
garantir que tudo esteja limpo e ordenado, para que assim a ilustre visita possa devastar as
experiências coletivas sem muitas dificuldades.
Fraga Filho (1994) elucida a questão da criminalização da mendicância com o constante
embaraço existente entre essa classificação legal e a outra que trata da vadiagem, o vadio e o
mendigo se misturam nos termos das leis. Mistura essa que é turva e complementar.
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No ano de 1828 fica estabelecido por lei que o ato de pedir esmolas só poderá ser
realizado mediante um atestado emitido por um Juiz de Paz, em que esse comprove a invalidez
do sujeito para o trabalho. Caso esse sujeito seja pego pedindo esmolas nas ruas, sem esse
atestado, terá como punição a prisão temporária na Casa de Correção, mostrando um movimento
que já vinha se fortalecendo em outras esferas – como vimos anteriormente com a assistência da tomada administrativa do Estado das atribuições que antes eram de competência da Igreja
Católica. O autor salienta aqui os pilares da diferenciação fundamental, que se entrelaçarão com
as diferentes mudanças sociais na história brasileira, entre os mendigos válidos e os mendigos
inválidos. Caracterização essa que reforçará inúmeros mecanismos que, por sua vez, contribuirão
para a exclusão, criminalização, internamento e outros efeitos que recaem sobre os sujeitos que
viviam nas ruas, mas não somente (FRAGA FILHO, 1994).
O Código Criminal de 1830 firma essa movimentação que não ocorreu do dia para noite e
corrobora tanto para a construção criminal de certos tipos sociais, como para o avanço do Estado
Imperial. Dentro desse aparato normativo constam como crimes os atos ligados à mendicância e
à vadiagem, situados em um mesmo capítulo, os mendigos e os vadios se encontram nos textos
da lei.
CAPÍTULO IV VADIOS E MENDIGOS
“Art. 295. Não tomar qualquer pessoa uma occupação honesta, e
util, de que passa subsistir, depois de advertido pelo Juiz de
Paz, não tendo renda sufficiente.
Pena - de prisão com trabalho por oito a vinte e quatro dias.

Art. 296. Andar mendigando:
1º Nos lugares, em que existem estabelecimentos publicos para
os mendigos, ou havendo pessoa, que se offereça a sustental-os.
2º Quando os que mendigarem estiverem em termos de trabalhar,
ainda que nos lugares não hajam os ditos estabelecimentos.
3º Quando fingirem chagas, ou outras enfermidades.
4º Quando mesmo invalidos mendigarem em reunião de
quatro, ou mais, não sendo pai, e filhos, e não se incluindo
tambem no numero dos quatro as mulheres, que acompanharem
seus maridos, e os moços, que guiarem os cégos.
Penas - de prisão simples, ou com trabalho, segundo o estado das
forças do mendigo, por oito dias a um mez.
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(BRASIL, 1830, grifo nosso).

Além da impressão mais visível da captura criminal de sujeitos cotidianos da cidade,
alguns pontos tornam-se significativos ao encararmos o texto normativo. A primeira delas é o
imperativo do trabalho, que iremos tratar com mais detalhes adiante; a segunda é o
entrelaçamento desse aparato legal com as instituições assistenciais, mostrando a
complementaridade da questão e esgotando as possibilidades de permanência nas ruas da cidade.
Se esses sujeitos não forem enviados para as Casas de Caridade, as Casas de Correção serão
oferecidas como destinação; o terceiro elemento que surge, e que é relevante para nossas análises
em outros caminhos, é a proibição daqueles que foram considerados inválidos - logo teriam uma
certa permissão para mendigar - de estar acompanhado de quatro ou mais pessoas, que não
estabelecessem um vínculo familiar tradicional ou do acompanhamento em caso de
enfermidades. Esse fato entrelaça-se à necessidade de separar a coletividade, e até mesmo
impedir a formação coletiva sem a mediação das instituições, uma vez que ela é ameaça à ordem
e às concepções modernas do que seria uma sociedade ideal. Sabemos que o povo que vive nas
ruas desenvolve suas vidas na coletividade, mesmo com ela fragmentada o outro é sempre
necessário, e o incômodo que a união dessas pessoas causa é visto até os dias de hoje. Uma das
formas potentes de se estabelecer coletividades na rua é por meio da culinária onde se tem
diferentes pessoas buscando alimentos e cozinhando juntas, essa atitude é pouco vista hoje em
dia e podemos perceber que apresenta as raízes de sua recriminação nas mudanças sociais
ocorridas na formação urbana no Brasil. Depois dessas breves curvas, vamos voltar para o fluxo
principal.
No artigo 295 percebemos a punição possível para aqueles que não tomarem ocupação
depois de serem advertidos por um Juiz de Paz. Essa advertência que antecede a punição
criminal tem suas bases em uma técnica legal específica que iremos nos debruçar a seguir: os
termos de “bem-viver".
Segundo Walter Fraga Filho (1994) o Código Criminal de 1830 proporcionou o aumento
das patrulhas policiais nas cidades, fortalecendo a figura do Juiz de Paz que se configurava como
responsável pela obrigação da assinatura dos termos de “bem-viver" pelos sujeitos que fossem
pegos mendigando ou entregues à ociosidade.
Mônica Diniz (2014), em seu artigo sobre os processos criminais gerados a partir dos
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termos de bem-viver nos mostra, por meio dos relatos contidos nesses instrumentos, as tensões, o
controle e as diferentes formas de sobrevivência nas ruas de São Paulo durante os anos de 1870 e
1890. A autora irá elucidar que os termos de bem-viver eram “documentos relacionados à
conduta social e deviam ser assinados por qualquer pessoa acusada de ação que perturbasse a
tranquilidade pública” (DINIZ, 2014, p.176).
As pessoas que fossem vistas reforçando as condutas impróprias aos padrões
estabelecidos, que estivessem vivendo de uma forma considerada moralmente maligna poderiam
ser levadas às delegacias para assinar o termo legal, autenticando que a partir do momento da
assinatura ela se responsabilizaria por passar a “bem-viver”. Caso essa pessoa fosse pega
novamente cometendo desvios de conduta social, abria-se processo contra ela e a punição seria o
encarceramento. Entre as condutas desviantes estão a embriaguez, a vadiagem, a mendicância, a
prostituição, a desordem (DINIZ, 2014).
Ao estudar as novas formas de controle social das camadas pobres no Império Brasileiro,
salientando o importante protagonismo dos termos de “bem-viver”, Eduardo Martins (2003)
debruça-se sobre as mudanças nas punições penais brasileiras e, perscrutando os dispositivos
legais aponta para o fortalecimento da normatividade em paralelo com o desenvolvimento
urbano e a criação de um Estado Nacional. A assinatura do termo de “bem-viver” seria, nessa
análise, uma técnica inserida nesse complexo dispositivo que foi essencial para a efetivação dos
objetivos da nação. Em concordância com Fraga Filho (1994) o autor mencionado acima também
aponta para o fortalecimento e ampliação do poder policial sob as esferas cotidianas, segundo
esse “O direito positivo agora funciona como regulador das contendas cotidianas, rixas populares
e tradicionais, é um interventor arbitrando nas causas do dia-a-dia (...) nas querelas que até então
eram resolvidas por outros meios tradicionais (MARTINS, 2003, p. 62).
Os três autores referenciados acima apresentam visões diferentes sobre a mesma
temática, mas convergem unanimemente sobre um aspecto central: a relação imbricada entre a
necessidade de criminalizar a vadiagem, bem como a mendicância, e a substituição do trabalho
escravo.
O crescente movimento abolicionista colocava-se fortemente nos debates da época e
alinhava-se com as mudanças sociais europeias, fazendo com que a necessidade de reorganização
social também se fortalecesse. Os debates nas câmaras legislativas trazidas por Fraga Filho
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(1994) mostram abertamente a preocupação política com tal questão e a opção legalista de punir
criminalmente a vadiagem, incrementada pelos códigos penais, aponta para a direção tomada
nesse conflito. Com a proibição do tráfico de escravos a sociedade vigente precisava, para
garantir os seus objetivos de progresso, fomentar alternativas para a substituição do trabalho
escravo, necessidade essa extremamente difícil de ser feita por outros meios que não o das
inúmeras violências físicas, psicológicas, morais e religiosas, mas que não serão impossíveis de
realizá-las, como bem sabemos.
Essa operação, para fazer com que as pessoas pobres e livres trabalhem, não é pouco
complexa e envolve uma série de técnicas e mecanismos que dialogam com as questões que
estamos trabalhando aqui e que podem ser percebidas mais evidentemente em dois pólos de um
mesmo espectro. Por um lado, é preciso fazer com que os pobres libertos trabalhem e por outro é
preciso fomentar o exemplo social para reforçar o trabalho enquanto máxima ética da sociedade
moderna, assim os sujeitos enquadrados enquanto vadios e mendigos irão ser alvos tanto das
medidas repressivas que irão criminalizar suas atitudes, bem como serão aqueles que a parte
negativa do exemplo se dará: ociosidade é ruim e deve ser punida, não trabalhar é mau exemplo
e não contribui para o progresso do país; o mendigo e o vadio representam algo que “eu não sou”
e devem ser punidos por seguirem trilhos distintos dos construídos.
Walter Fraga Filho (1994) irá indicar um disciplinamento para a sociedade urbana,
colocando a vadiagem como um desafio à ética do trabalho, fazendo com que a repressão policial
aos mendigos e vadios se intensifique e se justifique. O autor aponta para o fato de não ser por
acaso que, na metade do século XIX, a ampliação do termo vadiagem irá passar a abarcar
inúmeros comportamentos populares. Reforçando os estigmas de ociosidade e vadiagem que os
costumes dos sujeitos considerados livres e libertos apresentavam. “As elites encontraram o
pretexto para a repressão aos costumes e à recusa dessa gente em colocar sua força de trabalho à
disposição da grande lavoura” (FRAGA FILHO, 1994, p. 213).
As noções de tempo próprias desses sujeitos desordeiros, bem como os tempos gastos
com divertimentos, músicas, capoeira, batuques e festas irão ser minados pela opressão moral e a
força policial, reforçando a intenção de tornar as pessoas pobres e livres menos festivas, mais
sóbrias e, por conseguinte, aptas para produzir mais. Assim, cada vez mais os vadios e mendigos
que se encontravam nas vistas cotidianas da cidade serão tidos como exemplos ruins, como
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empecilhos para o progresso e terão que ser isolados e excluídos (FRAGA FILHO, 1994).
Há um outro ponto que será fundamental para compreendermos alguns aspectos nos
caminhos postos mais à frente, e que diz respeito a um elemento trazido por Fraga Filho (1994) e
Diniz (2013). Esse ponto específico se relaciona com a forma de algumas técnicas e a economia
geral de poder (FOUCAULT, 2008) que cada uma dessas técnicas representa com mais
intensidade. Longe de querer fazer uma categorização do tipo “essa técnica pertence à soberania
e essa outra à disciplina”, gostaria de salientar as nuances do poder ao longo deste estudo,
mostrando as diferenças de tratamento dadas ao longo das épocas, já tratei desse ponto em
questão nas páginas iniciais, mas acredito que seja prudente reforçá-lo.
Diniz (2013), ao elucidar como era feita a abordagem às pessoas que seriam levadas para
assinarem os termos de bem viver salienta o aumento das patrulhas que rondavam as cidades e
vigiavam as ruas para que se percebesse os comportamentos desviantes e realizassem os devidos
procedimentos punitivos “controlar as ruas era também uma forma de controlar seus ocupantes”.
Fraga Filho (1994) irá também reforçar o aumento da circulação de policiais nas ruas e as
diversas investidas policiais nos lugares da cidade para capturar os sujeitos. Essas sutilezas que
surgem com os textos mencionados são de suma importância para percebemos que no período
colonial em questão a economia geral do poder operava de forma distinta da que iremos ver mais
adiante. A ação repressora recai aqui sobre os sujeitos que serão alvos das investidas negativas do
poder. Por mais que o ambiente da cidade se envolva a essas ações, o que está em foco ainda são
as pessoas, fato esse que irá sofrer grandes mudanças com as viradas nas relações de poder.
Foucault (1987) irá colocar os processos de internamento na Europa do século XVII nos
redutos da polícia, salientando o sentido clássico dado a ela, ou seja: os conjuntos de medidas
que contribuem para que o trabalho seja possível e, ao mesmo tempo, necessário para todos
aqueles que não conseguem viver sem ele. O internamento é entendido, portanto, como um
imperativo para o trabalho, as medidas de exclusão e detenção inserem-se nessa lógica como
técnicas que irão viabilizar, reforçar, possibilitar e proliferar os efeitos dessa nova ética para o
trabalho. Analisando a crise na Europa com o número grande de desemprego, o filósofo mostra
que a vontade de internamento de uma grande parcela da população coloca-se como necessária,
as justificativas usadas no debate daquela sociedade eram tanto para atribuir trabalho para os
sujeitos pobres, como para fazer com que as pessoas internadas e presas se tornassem produtivas
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para o país. (FOUCAULT, 1978).
Um ponto relevante que devemos salientar aqui é que no caso da sociedade brasileira,
além de termos uma diferenciação de datas, temos também a peculiaridade da escravidão, porém
por mais que cada sociedade apresente suas particularidades, percebemos que a solução
incentivada e reforçada segue um caminho parecido. O internamento é o caminho deixado pela
Europa que será seguido pelo Brasil e explorado com as peculiaridades pertinentes a nossa
sociedade.
Apesar das argumentações utilitaristas da questão do internamento e do trabalho útil
daqueles que são assujeitados por essas instituições, Foucault ressalta que os objetivos funcionais
que viriam com o uso da mão de obra interna não se efetivaram. Porém, com esse movimento, o
período Clássico realizou uma experiência ímpar e irredutível relacionada a uma nova ética e
uma nova consciência do trabalho. “Nesse primeiro impulso do mundo industrial, o trabalho não
parece ligado a problemas que ele mesmo suscitaria; é percebido, pelo contrário, como solução
geral, panaceia infalível, remédio para todas as formas de miséria” (FOUCAULT, 1978, p. 81).
O pensamento clássico propicia a percepção coletiva do trabalho enquanto solução geral,
operando um certo encantamento moral na sociedade em crise. A eficácia do trabalho é
reconhecida porque dialoga com sua transcendência ética “dado que a preguiça tornou-se a
forma absoluta da revolta, obrigam-se os ociosos ao trabalho, no lazer indefinido de um labor
sem utilidade nem proveito” (FOUCAULT, 1978, p. 82).
A exclusão e excomunhão de velhos ritos são retomados com a internação de certos
sujeitos sociais e se ligam agora não mais às estruturas sagradas, mas ao mundo da produção e do
comércio. O trabalho adquire um poder ético de traçar a linha divisória que irá permitir a rejeição
das formas e condutas cotidianas consideradas como inúteis à sociedade. Os sujeitos com suas
posturas desviantes da produtividade irão ser afastados da sociedade e inseridos nos muros de
lugares fechados, para que seja realizada a marcação entre as atitudes desejadas e as atitudes
ligadas ao mal viver, estabelecendo-se assim a linha reta que liga a mendicância e a ociosidade a
todas as formas de desordens sociais. “Pela primeira vez, instauram-se estabelecimentos de
moralidade nos quais ocorre uma surpreendente síntese entre obrigação moral e lei civil. A
ordem dos Estados não sofre mais a desordem dos corações” (FOUCAULT, 1978, p. 86).
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É dessa forma que podemos entender melhor as inúmeras prisões feitas por meio das
técnicas ligadas aos termos de bem viver. Fraga Filho (1994) corrobora para o entendimento de
que a prisão dos mendigos e vadios na Bahia do século XIX reforçava e induzia ações que
dialogavam com as condutas ordeiras da sociedade se modernizando. A exclusão do convívio
cotidiano social aparece como uma repressão às atitudes ligadas ao ócio e, ao mesmo tempo,
como uma exaltação das posturas trabalhadoras pregadas pelas famílias de bem.
Martins (2003) indica que os termos de bem viver foram fundamentais para o
desenvolvimento urbano da época. Estatizando os conflitos cotidianos e processando as
condutas, o movimento de criminalização encurrala as ações dos sujeitos nas grades morais. A
intolerância com certos indivíduos, que apresentam certas formas de existir, reforça as condutas
tidas como boas, garantido o entrelaçamento com os bons costumes e garantindo a paz no
cotidiano das cidades. Sem conflitos, sem desordens, sem alvoroços do coração, as cidades
brasileiras vão ficando cada vez menos com pessoas indesejadas às suas vistas, vão se tornando
sóbrias ao outro e moralmente conduzidas pelas rédeas do trabalho. Retirando essas figuras
desviantes do olhar cotidiano garante-se, mais que a ordem social, a regulamentação do
cotidiano.
Foucault (1978) aponta que, diferente das prisões da Idade Média, a internação da Era
Clássica apresenta um valor de invenção ao se relacionar com medidas econômicas e precauções
sociais, modificando o sentido e a experiência social de percepção de diferentes atores cotidianos
como o louco, o vadio, o mendigo, o pobre. O essencial e o “evento novo” desse tipo particular
de internação é que “a lei não mais condena: interna-se nas cidadelas da moralidade pura, onde a
lei que deveria imperar sobre os corações será aplicada sem compromissos nem amenidades, sob
a espécies rigorosas da coação física” e ainda:
“Os muros da internação encerram de certo modo o lado negativo desta
cidade moral, com a qual a consciência burguesa começa a sonhar no século
XVII: cidade moral destinada aos que gostariam, de saída, de esquivar-se dela,
cidade onde o direito impera apenas através de uma força contra a qual não cabe
recurso” (FOUCAULT, 1987, p.86).

A moralidade é moldável e administrável, permitindo que a virtude seja também um
assunto de Estado. Junto com as novas significações dadas à pobreza, a importância crescente
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dada ao trabalho e os valores éticos e morais que envolvem tais questões, determinaram e
modificaram também a experiência que se fez daqueles tipos sociais inseridos nos espaços
institucionais, mas não somente: nasceu aí uma nova sensibilidade social que traçou linhas,
determinou divisões, fazendo uma separação imprescindível na experiência coletiva, não sendo
diferente no Brasil imperial.
Considerando as relações trazidas com esse movimento de internação que o Brasil do
século XIX esteve envolvido – tanto com as instituições assistenciais, quanto com as jurídicas
criminais – percebemos que alguns sujeitos do cotidiano coletivo serão, com o passar do tempo,
enquadrados em lógicas de assujeitamentos com polaridades negativas. Tais classificações que se
relacionam aos desvios morais da ordem tida como ideal conectam-se aos mecanismos em que
se pune o sujeito e colocam sua existência nesse polo do exemplo que não deve ser seguido,
fazendo com que aconteça um duplo assujeitamento. Porém não é apenas esse assujeitamento
que existe com tais mecanismos, e é justamente essa face oculta das instituições que iremos tratar
a seguir.

37

3 - Outros Mendigos

Tentamos, nos percursos acima, perpassar dois grandes polos que dialogam com a vida
das pessoas que fazem das ruas sua morada, para salientar o movimento percebido e elucidado
por Michel Foucault, em seu livro História da Loucura (1978). Num primeiro momento
salientamos que a vida cotidiana urbana brasileira já apresentou traços distintos no tratamento
daquelas pessoas consideradas “mendigos”, reforçando os momentos em que a percepção social
desses ainda não se entrelaçava firmemente a aspectos ligados à internação, que por sua vez
aparece como um mecanismo com peculiaridades próprias da Era Clássica e reforça as linhas
distintivas entre os sujeitos sociais de um mesmo espaço.
No que tange mais especificamente aos mendigos temos, no Brasil colonial do século
XIX, passos que carregam certas características iniciais de uma prática já recorrente na Europa
nessa mesma época e que fomentarão mudanças mais drásticas ao longo da história nacional. A
“grande internação” aparece em nosso território, no que diz respeito ao fenômeno aqui estudado,
em duas vias que se complementam: a caridade e a criminalização. Tanto nos movimentos
assistenciais - em que as Casas e Asilos de Mendicância serão o destino final dos que vagam nas
ruas do Império - quanto os movimentos jurídicos que irão criminalizar as condutas mendicantes
e da vadiagem - tendo como ponto final as Casas de Correção -, salientam a diferenciação entre
mendigos válidos e inválidos. A validade para mendigar abre as portas das instituições
assistenciais, enquanto a invalidade para esse ato libera as entradas para o mundo prisional. O
mecanismo comum a esses dois polos institucionais é a transferência de sujeitos que permeavam
as ruas da cidade para locais específicos e fechados, porém ainda dentro da cidade. Duas
classificações, um mesmo destino: a internação.
Com essa diferenciação, em que pessoas serão enquadradas em classificações negativas,
uma outra separação ocorre. Com a retirada daquelas pessoas consideradas uma ameaça à ordem
urbana, à higiene, à segurança e à paz das famílias de bem, sob diferentes argumentações que
giram em torno tanto da benevolência quanto da punição, traça-se uma primeira linha de
diferenciação entre os internos e os externos, mas também marca-se o que são as condutas
moralmente aceitáveis e as que devem ser oprimidas. Aqueles que não se enquadram nas
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classificações negativadas da desordem, podem seguir pelos livres pelos trilhos da ordem.
Os efeitos dessa grande internação não são sentidos apenas por quem irá se ver dentro
desses muros, mas também para quem está fora deles. A percepção moral sob a vida cotidiana é
modificada fortemente com esses movimentos de diferenciação e internação, o não convívio com
sujeitos que permeavam os cotidianos das cidades no século XIX moldará tanto os que se irão se
inserir nos jogos institucionais, quanto os que irão se inserir nos jogos da vida moderna. A
moralização das condutas e a sua punição mostram-se como um movimento necessário para a
disciplinarização do cotidiano – que será fundamental para a formação de uma classe
trabalhadora e que iremos nos debruçar no segundo caminho desta dissertação.
Tanto nos estudos sobre a mendicância no Brasil, quanto nos estudos de Foucault, vemos
que a não efetivação dos objetivos salientados por essas instituições se dão logo em seus anos
iniciais.
Fraga Filho (1994) irá apontar que os planos das autoridades da cidade de Salvador de
acabar com a mendicância mostraram-se de uma impossibilidade risível, os atos de mendicância
“com frequência proliferavam sob seus narizes” (FRAGA FILHO, 1994, p.175).
Além da insistência da mendicância, outros grandes problemas cresceram com os
movimentos de internação e que se já são bem conhecidos, uma vez que percebemos
semelhanças com a realidade atual. As pessoas não se desfazem facilmente dos lugares em que
estavam morando e mais ainda: os períodos que passavam dentro das instituições não desfaziam
os seus laços com os lugares em que elas consideravam como suas moradas. O movimento de
prender e soltar era constante tanto nas instituições de caridade, quanto nas Casas de Correção já que a pena máxima para os mendigos e vadios era de 30 dias. As obrigações ao trabalho eram
frustradas pelas artimanhas dos internos. Não são poucos os relatos das péssimas condições
dessas instituições, nem as inúmeras revoltas e insubordinações que havia dentro delas, tendo
inclusive a imprensa da época denunciado as deploráveis condições em que viviam os internos.
Entretanto, não eram apenas os atos violentos que faziam os planos institucionais afundarem. As
relações e os afetos pessoais dentro dos muros eram – e ainda são - um grande impasse para
efetivar os objetivos primeiro do internamento. “O amor dentro da instituição era visto como um
perigo à ordem interna, tanto que o regulamento recomendava a mais estrita divisão dos
aposentos por sexo” (FRAGA FILHO, 1994, p. 200).
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Para além de todos os indícios que temos com os relatos e estudos feitos da época em
questão, o que corrobora mais perceptivelmente com a argumentação de que as instituições de
recolhimento não são efetivas aos seus objetivos declarados é o fato de que a mendicância existe
até os dias de hoje e o número de pessoas que estão englobadas dentro dessa categoria social
cresce com o passar dos anos. Com essa inefetividade das instituições, percebemos o que é
fundamental no estudo aqui desenvolvido. Ou seja, para além das operações violentas que
recaíram sobre os sujeitos desviantes e a inefetividade das instituições em realizarem seus
objetivos primeiros, existem efeitos proporcionados pelas instituições que não são considerados
majoritariamente como negativos, pelo contrário, são alicerces nacionais e que não estão, de
forma alguma, vinculados visivelmente aos objetivos que elas declaravam.
Se essas instituições falham em seus objetivos primordiais, são altamente exitosas em
outras relações. Não foi a moralidade dos que entraram para dentro dos muros institucionais que
mudou efetivamente, pelo contrário, percebemos mais visivelmente nesses sujeitos aquelas
atitudes que dialogam mais com as contracondutas e com diferentes formas de resistências.
Porém a percepção dos “normais” transformou-se mais efetivamente com esses movimentos
institucionais, a moralidade dos costumes dos que não foram institucionalizados dialoga com os
aspectos valorizados na época, que influenciam na forma de como comportar-se em sociedade,
estabelecendo o que é bom, o que é ruim. Essa nova sensibilidade ordeira, distante, sóbria, que
não mais se presta à caridade diretamente é a mudança efetiva que acontece com os grandes
movimentos de internação, é de suma importância para garantir que o progresso e o
desenvolvimento social ocorram.
Tais condutas morais valorizadas serão um terreno fértil para os corpos disciplinados que
veremos no segundo caminho desta pesquisa. Talvez, a impossibilidade do “panóptico tropicalescravista", percebida por Andrei Koerner (2001), esteja justamente com as questões particulares
da escravidão nos trópicos, em um certo deslocamento temporal e espacial dos dispositivos
ligados ao panóptico e às relações disciplinares. Apesar de se misturarem e apresentarem suas
facetas nos diferentes momentos da história, as relações no poder parecem ter momentos em que
suas técnicas e mecanismos estão imbricadas mais fortemente com as “economias gerais de
poder” de certos períodos históricos. Para que os modelos disciplinados dialoguem com a
normalidade é preciso que já estejam muito bem definidas as condutas consideradas normais e é
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justamente os mecanismos da moral que operam mais fortemente nessa lógica.
Ao tirar da visibilidade coletiva aqueles que desajustam a ordem, que são considerados
diferentes, que apresentam outras possibilidades de existir, o internamento opera uma função que
limita as experiências coletivas, criando um distanciamento que corrobora com o fomento da
inimizade social, mas também, ao mesmo tempo, opera uma limitação nas possibilidades de
resistir às investidas nesse jogo de poder moral.
Segundo Foucault “o internamento não representou apenas um papel negativo de
exclusão, mas também um papel positivo de organização” (FOUCAULT, 1978, p. 94). Esses
gestos que baniram os desviantes da ordem não significaram o isolamento de estranhos, que não
eram conhecidos cotidianamente, mas sim “criava-os, alterando rostos familiares na paisagem
social a fim de fazer deles figuras bizarras que ninguém reconhecia mais. Suscitava o Estrangeiro
ali mesmo onde o pressentira. Rompia a trama, desfazia familiaridades.” (FOUCAULT, 1978, p.
92).
Com essas profundas mudanças, a experiência que homem clássico faz de si mesmo
também muda, com a perda da familiaridade de tipos costumeiros perde-se também a
semelhança com o que esse homem reconhece como sua própria imagem (FOUCAULT, 1978).
O homem ordeiro, civilizado, sóbrio e coerente não se reconhece no Outro que está dentro das
ilhas institucionais cheias de proximidades físicas. O não reconhecimento do outro enquanto um
igual não só reforça as percepções negativas dos que estão no polo do desvio, mas também torna
turva, cada vez mais, a sensibilidade desse homem racional de perceber as amarras que
perpassam e limitam sua própria vida.
No caso brasileiro é sempre necessário ressaltar que o outro negado tem cor. A maioria
dos personagens que orbitam as tramas do internamento no período aqui enfatizado tinham suas
raízes africanas, e isso não irá mudar muito nos dias de hoje. A moralidade opera uma mudança
significativa nas nossas próprias percepções que estão vinculadas intimamente com nossa
memória coletiva, fazendo do outro não mais um ser que divide um passado em comum, mas um
estranho que não apresenta condutas similares e que o eu não identifico mais. Não devendo,
portanto, ser considerado como alguém próximo, mesmo que inseridos na mesma realidade.
Junto com essa não familiaridade se entrelaça também a incapacidade de perceber o outro
negado enquanto sujeito que apresenta possibilidades de resistência a um mecanismo, um
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dispositivo, uma relação de poder comum tanto ao Eu quanto ao Outro.
Aqueles que se enquadram nos jogos negativos no poder estão a todo tempo resistindo
para continuar suas vidas das formas que não se enquadram nos padrões inseridos no
ordenamento social.

Aqueles que conseguem se fixar no movimento cotidiano mostram,

visivelmente nas ruas, vidas que não estão alinhadas inteiramente às condutas ordeiras da moral.
Situam as suas próprias vidas em espaços distintos dos normalizados, efetivando uma resistência
por meio de sua existência visível. Já os que estão dentro dos muros também desenvolvem
técnicas constantes para continuarem suas vidas com as condutas que lhe são particulares,
colocando em xeque tanto as formas de opressão, mas mostrando também as incoerências da
normalidade. Aqueles que não percebem mais suas existências entrelaçadas com essas vidas,
perdem também as oportunidades de visualizar as ataduras da própria mão.
Podemos ir percebendo, portanto, com essa primeira caminhada que os sujeitos que
foram enquadrados ao longo do tempo em classificações negativas do assujeitamento
institucional realizam uma dupla resistência, desviam-se da ordem por não se enquadrarem na
normalidade e desviam-se das violências que a ordem impõe para inseri-los em uma certa
normalidade. Essas percepções e modos de vida escapam da realidade ordeira e criam espaços
singulares tanto dentro das instituições quanto fora delas. Ambos personagens se misturam, mas
mostram com isso uma primeira silhueta das possibilidades das terceiras margens dentro das
relações no poder.
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Imagem 2: ócio.
Fotografia feita pela autora, Belo Horizonte, 2019.
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CAMINHO 2 - A VADIAGEM E A DISCIPLINA DO TRABALHO

“No Futuro, todos serão famosos por 15
minutos”
(Andy Warhol, 1968)
“A visibilidade é uma armadilha”
(Michel Foucault, 1975)

O caminho que tomaremos a seguir tem como pano de fundo os acontecimentos que
efervesceram no Brasil, principalmente, no final do século XIX e se fortaleceram durante o
século XX, podendo ter seus efeitos percebíveis até os dias atuais. Para acompanharmos
essas trilhas seguiremos três percursos maiores, dividindo-se, por sua vez, em três atalhos
que dialogam com as questões tratadas no estudo aqui realizado.
A primeira grande caminhada inicia-se com a trilha que diz respeito às mudanças
jurídicas nos termos da vadiagem, salientando algumas lógicas e sentidos de tais mudanças,
enfatizando a repressão que envolveu essa tipologia da vadiagem durante um período
brasileiro significativo; já a segunda trilha dessa primeira caminhada trata sobre a construção
negativa do sujeito vadio e a positivação do trabalho e do trabalhador, envolvendo-os nas
lógicas do desenvolvimento de um “saber-poder" que se entrelaça com as repressões à
vadiagem e a construção das figuras da delinquência; e por fim, na última trilha desse
primeiro caminho, iluminamos alguns pontos da normalização social e do fortalecimento de
uma sociedade considerada disciplinar que se fundamentaram nas bases repressivas e
positivas do trabalho. Todas essas trilhas relacionam-se e são reforçadas, a escolha por
separá-las foi feita para que se enfatize certos aspectos primordiais para as análises aqui
realizadas, mas é de suma importância que elas sejam encaradas de forma integrada.
A segunda grande caminhada explora as questões pertinentes ao corpo social
disciplinar, evidenciando as técnicas, os mecanismos e alguns arranjos que compõem os
jogos disciplinares e tem como peças do tabuleiro menos as figuras criminalizadas e mais as

44

figuras normalizadas. Nesse percurso colocamos luz a uma tipificação social recorrente à
época e que perpassa o universo das ruas, o malandro, para mostrar os tensionamentos e
disputas que envolvem a subjetivação e alguns jogos de assujeitamento que se fortaleceram
nesse período.
Por fim, no terceiro e último percurso desse segundo caminho, evidenciamos algumas
falhas nas instituições disciplinares, bem como algumas barreiras e tensionamentos que a
permanência de sujeitos na rua pode fazer surgir nas relações de poder disciplinar. Ao
salientar esses pontos nodais, podemos enxergar as sutilezas da vida daqueles que foram
enxergados enquanto vadios na época que estamos nos debruçando, e que ainda desenvolvem
suas vidas na rua nos dias atuais. Tentamos, desse modo, reforçar a argumentação de que
essas formas de tocar a vida não estão nos polos extremos das divisões disciplinares, mas se
inserem em outras dinâmicas. Em ações outras, em outras margens.
1 - Modernos assujeitamentos
O Brasil, no final do séc. XIX, apresentava a efervescência de uma sociedade que
aspirava aos moldes desenvolvimentistas europeus e, por tanto, necessitava de certas
modificações formais em suas estruturas para que os planos urbanos e progressistas se
efetivassem. A mudança elementar que foi preciso construir, e vimos no caminho anterior que
o solo para tal mudança já havia sido fertilizado, relaciona-se com os acontecimentos que
giram em torno do trabalho escravo. As bases de uma sociedade com a aparência moderna
não poderiam mais ter as marcas dos acontecimentos horripilantes do seu passado escravista,
sendo, portanto, preciso superar essas águas passadas e transpor esse fluxo para um novo
percurso. Os sujeitos que iam na contracorrente dessa lógica ordeira, progressista e moderna
seriam alvos de mecanismos repressivos próprios à época. No caso dos personagens que
gravitam em torno das questões da rua, teremos a figura do vadio com uma função elementar
que irá entrelaçar tanto as repressões às ações desordeiras, quanto as positivações figurativas
do trabalho.
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1.1
Com as mudanças ocorridas no Código Penal de 1890, podemos perceber um traço
dessas novas necessidades e uma outra forma de lidar com algumas questões que abordamos
no caminho anterior. Os novos textos da lei que diziam respeito aos mendigos e aos vadios
ganham aspectos diferenciados, contornos de punições distintas e carregam efeitos que se
relacionam com os mecanismos anteriores, mas com forças e sentidos ligeiramente distintos.
Os mendigos, que nos termos do Código Penal de 1830 eram tratados como os vadios, irão se
juntar, nesse novo Código, aos ébrios, enquanto os capoeiras serão agora tratados no mesmo
tipo penal dos vadios, evidenciando modificações sutis, mas muito potentes desse
ordenamento jurídico.
CAPITULO XIII
DOS VADIOS E CAPOEIRAS
“Art. 399. Deixar de exercitar profissão, officio,
ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo
meios de subsistencia e domicilio certo em que habite;
prover a subsistencia por meio de occupação prohibida
por lei, ou manifestamente offensiva da moral e dos bons
costumes:
Pena - de prisão cellular por quinze a trinta dias.
§ 1º Pela mesma sentença que condemnar o infractor
como vadio, ou vagabundo, será elle obrigado a assignar
termo de tomar occupação dentro de 15 dias, contados
do
cumprimento
da
pena.
§ 2º Os maiores de 14 annos serão recolhidos a
estabelecimentos disciplinares industriaes, onde
poderão ser conservados até á idade de 21 annos.
Art. 400. Si o termo for quebrado, o que importará
reincidencia, o infractor será recolhido, por um a tres
annos, a colonias penaes que se fundarem em ilhas
maritimas, ou nas fronteiras do territorio nacional,
podendo para esse fim ser aproveitados os presidios
militares existentes.” (BRASIL, 1890, grifo nosso).

Além da mudança de posicionamento, ou seja, os vadios neste momento estão
diretamente relacionados às práticas culturais dos escravizados, percebemos a mudança que
ocorreu com o “termo de bem-viver" que agora passa a se chamar “termo de tomar ocupação”.
Sutilezas nominais que carregam gigantescas significações. Outra mudança de destaque são as

46

técnicas de punição em caso de reincidência: não basta mais retirar das ruas, e encaminhar para
as instituições, prisionais ou assistenciais. É preciso com que essa retirada seja eficaz contra as
desordens, ou seja, deve-se retirar, isolar, mas também corrigir.
No artigo Vadiagem e prisões correcionais em São Paulo: Mecanismos de Controle no
Firmamento da República, Alessandra Teixeira, Fernando Salla e Maria Gabriela Marinho
(2016), discorrem sobre a vadiagem enquanto uma categoria social forjada pelo discurso
jurídico, mostrando as formas de classificações, os controles sociais, as condutas arbitrárias, que
correm, inclusive, à margem da legalidade, e as tecnologias de assujeitamento que se
fortaleceram no séc. XIX e na primeira metade no séc. XX. Os autores evidenciam as
reconfigurações ocorridas com a implantação do Código Criminal de 1890 apontando para uma
repaginação de alguns termos jurídicos, bem como para as mudanças nas formas das punições
destinadas aos sujeitos enquadrados nos aspectos da lei. Com a abolição da escravidão no ano de
1888, fez-se necessário mecanismos para que o trabalho “livre” se impusesse, fazendo com que
os projetos que tinham como objetivos a repressão à ociosidade se fortalecessem junto a
emergência do Estado moderno (TEIXEIRA, SALLA, MARINHO, 2016).
Um ponto que merece destaque, trazido pelos autores mencionados acima, mas que os
efeitos relacionados a essa questão serão melhores explorados mais adiante, é a extensão,
fortalecida com o novo ordenamento jurídico, do poder judiciário para os chefes de polícia -os
quais se localizam em uma posição estratégica. A polícia, além de fornecer um aparato de
entrada para as instituições correcionais, também exerce papéis elementares na organização da
vida na cidade. Os mecanismos da lei imbricam-se com as raízes policiais, configurando um
aspecto das diversas forças sociais no poder que contribuíram para o fortalecimento da repressão
à vadiagem e da promoção do trabalho livre. Duas facetas de uma mesma lógica: o trabalho
como punição e como centro da vida do sujeito moderno. Dessa forma os mecanismos para
controlar os sujeitos considerados vagabundos e vadios são fortalecidos nas bases da imposição
do trabalho, estruturando uma “rede de instituições destinadas a coibir, conter, controlar e
modelar esse conjunto de indivíduos.” (TEIXEIRA, SALLA, MARINHO, 2016, p.7).
Manuela Abath Valença (2014) insere e reforça, em seu texto A construção social da
vadiagem nos discursos jurídicos do início da Era Republicana, as ideias de que as mudanças
legais nos códigos criminais fortaleceram o pensamento punitivo correcional que advoga para
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uma missão regeneradora e normalizadora. As Casas de Correções se configuraram, dessa
maneira, enquanto espaço ideal para a realização dessas pretensões. Por meio das justificativas
legais que orbitavam as éticas trabalhistas, o início do séc. XX pode assistir à intensificação das
prisões dos vadios, como mostram os dados de 1907, apontados pela autora. As cifras indicadas
mostram que naquele ano foram feitas 204 apreensões, sendo 6 por mendicidade, 3 por “outras
contravenções” e 195 por vadiagem (VALENÇA, 2014, p. 106). Tais indicações numéricas
apontam para o início de uma repressão à vadiagem que irá vigorar por um longo período da
história brasileira e entra na lógica punitiva necessária para as transformações sociais em
ebulição.
Aqui se faz mais que necessário enfatizar o que Alessandra Teixeira, em seu livro O
crime pelo avesso. Gestão dos ilegalismos na cidade de São Paulo (2016), argumenta. Ao
circunscrever a questão do porque, mesmo possuindo um aparato legal formal vasto para prender
os tipos sociais ligados aos desvios da ordem nesse período, a preferência era dada para as
detenções correcionais que aconteciam à margem do sistema legal. A autora elucida que na
realidade brasileira essa movimentação correspondeu não a uma falha institucional, mas sim a
um mecanismo de poder que faz funcionar os arranjos necessários para a construção da
delinquência. Nesse sentido, a necessidade em agravar as penas e “criminalizar efetivamente as
condutas do desocupado” aparecem como táticas para sustentar, de modo pioneiro, a ideia da
pena enquanto regeneração moral (TEIXEIRA, 2016, p.57). Dessa forma, Teixeira (2016) irá
iluminar a perspectiva de que, na verdade, os tipos sociais criminalizados caracterizavam certo
modo de vida, “para além certamente de condutas criminais que praticavam, e se eram vistos
como ameaça à ordem, não é exatamente por essas condutas, mas por estarem implicados numa
ambiência social” (TEIXEIRA, 2016, p. 63).
Discutindo sobre A prisão de ébrios, capoeiras e vagabundos no início da Era
Republicana, Myrian Sepúlveda dos Santos (2004) busca mostrar o percurso institucional da
Colônia Correcional de Dois Rios, situada no Estado do Rio de Janeiro, fundada no ano de 1894
e que funcionou até o ano de 1897, sofrendo modificações e reformulações estruturais e
administrativas para ser reinaugurada no ano de 1903, com apoio legal da Lei nº 974 de 29 de
Dezembro de 1902, lei essa que além de incidir sobre a instituição mencionada também dita
sobre algumas reformas no serviço policial.
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A autora mostra como o fortalecimento dessas instituições situavam-se nos debates sobre
a necessidade de medidas modernizadoras, em que os castigos punitivos entrassem nas lógicas
urbanísticas de uma sociedade que buscava a ordem e o progresso. Aponta para as noções que
fortalecem as ideias do Estado de Direito emergentes no Código de 1830 e que são reiteradas no
Código Criminal de 1890, aprofundando o sentido da reforma social brasileira. A sistematização
de um regime prisional correcional é potencializada e a criação de uma colônia correcional, no
caso, na época, a de Dois Rios, representou a tentativa do governo republicano de deixar para
trás os destroços do passado escravista, soterrando-os e construindo as bases dos novos
empreendimentos de uma sociedade moderna sob as devastadas terras coloniais. Era preciso,
assim, repreender as atitudes consideradas desviantes, mas também “melhorar as condições
prisionais e estabelecer regulamentos detalhados, possibilitando a recuperação moral do recluso a
partir da educação e da utilização do trabalho de maneira produtiva” (SANTOS, 2004, p. 145).
Os mecanismos que se fortaleceram com a virada do século carregam a noção forte de
que as penalidades criminais devem exercer uma função não apenas de punição, mas também de
regeneração. Uma imposição jurídica penal para que os indivíduos que entrem nessas malhas
institucionais não somente sumam das vistas urbanas, mas também

tornem-se sujeitos

moduláveis por meio do trabalho realizado dentro das instituições.
A autora Lerice de Castro Garzoni (2009), em seu texto Nas fronteiras do não trabalho:
trabalhadoras pobres e as definições de vadiagem no início do século XX, além de trazer as
perspectivas, disputas, jogos e dificuldades da aplicação dos códigos penais às mulheres da
época e como elas interagiam com esses dispositivos, também aborda a Colônia Correcional de
Dois Rios e assinala que os objetivos principais de tais estabelecimentos giravam em torno da
tentativa de reabilitar os sujeitos que eram destinados a tais localidades por meio da instrução,
educação e do trabalho impositivo para que o sentimento de “liberdade” e “hábitos de auto
coerção” ficassem enraizados nas mentes desses sujeitos. (GARZONI, 2009, p.71).
As reformas que aconteceram desde a inauguração da Colônia Correcional de Dois Rios,
mostradas tanto por Santos (2004), quanto Garzoni (2009), alinham-se na busca por esses
objetivos. O novo arcabouço institucional além de ter a pretensão de prender e organizar o
cotidiano dentro de seus muros, objetiva também a educação dos que estão lá dentro, dando uma
relevância maior ao trato com o indivíduo, que deve ser remodelado com a medida da forma
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social exigida pelas fornalhas da modernização.
Ana Luiza Castro Amaral e Lobélia da Silva Faceira (2018), investigando o conceito
freudiano de estranhamento dentro do sistema carcerário da Colônia Correcional do Porto de
Palmas, no Estado de São Paulo, mostram as mesmas perspectivas trazidas nos parágrafos acima.
A conhecida Ilha dos Porcos, também retratada nos estudos de Teixeira, Salla e Marinho (2016)
era o destino, retoricamente apresentado - uma vez que era uma minoria que era processada e
encaminhada legalmente para as instituições correcionais - para aqueles que estavam não apenas
em descompasso com a ordem, mas também que se inseriam em uma categoria distinta,
envolvidos agora na contramão da urbanização e no fluxo da criminalidade. Devendo-se,
portanto, investir na remodelação de suas subjetividades de acordo com as lógicas da sociedade
que engatinhava nas esteiras industriais e já sonhavam com passos mais largos.
Junto com a multiplicação das instituições penais, decorrentes dos códigos de 1890, por
diversas localidades dos Estados Unidos do Brasil, faz-se perceptível uma grande ampliação da
tentativa legal de enquadrar de certos tipos sociais, em destaque os vadios, nas cifras da lei, para
que pudessem ser encarados como sujeitos com possibilidades de encarceramento, mas também
percebemos diversas mudanças que ultrapassam os muros correcionais. A sociedade com
aspirações modernas não teria espaço para uma série de arranjos sociais considerados barreiras
para a ordem. Fazendo com que as reformas que recaiam sobre o cotidiano das instituições não
ficassem represadas apenas nas distantes colônias correcionais, mas em uma série de espaços das
cidades.
Santos (2004) indica que no mandato de prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, entre
os anos de 1903 e 1906, os empreendimentos saneadores e modernizadores eram sentidos de
formas diferentes pela população que
“assistiu com cautela, por exemplo, as
proibições à circulação de vacas, porcos e cães
vadios pelas ruas, a cuspir no bonde, ao descuido
com fachadas, à exposição de carne na porta dos
açougues e ao desfile dos blocos de carnaval sem
autorização” (SANTOS, 2004, p.147).

Teixeira, Salla e Marinho (2016) chamam a atenção para a ocupação da vadiagem
enquanto um mecanismo essencial para a gestão da população urbana em São Paulo, trazendo
exemplos de intervenções policiais que visavam conter as desordens urbanas tendo, portanto,
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como alvo principal os sujeitos e lugares que se relacionavam com as esferas desordeiras da
cidade. Tais registros são encarados pelos autores como um deslocamento espacial das desordens
citadinas para lugares mais afastados, porém, não menos vigiados. A vadiagem aparece em uma
versão em negativo do projeto de uma nação moderna, em que o mote para o trabalho é
composto pelo alvo simbólico representado pelo vadio (TEIXEIRA, SALLA, MARINHO,
2016).
Em seu clássico estudo Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão, Michel Foucault (2014),
ao tratar das mudanças penais ocorridas na Europa do séc. XIX- em que os suplícios perdem
espaços para a forma prisional – o filósofo propõe-se a traçar a história da alma moderna em
correlato com um novo poder de julgar, fazendo uma genealogia do aparato prisional, faz
emergir junto ao discurso científico-judiciário outras nuances que envolvem essas mudanças no
poder de punir. Com o desaparecimento dos grandes espetáculos punitivos, o autor afirma que os
castigos altamente violentos e dolorosos ao corpo vão se extinguindo para que uma sobriedade
na forma das punições possa penetrar o corpo social.
Foucault (2014), durante a construção de sua argumentação, aponta que a legislação
sobre a vadiagem foi reforçada e agravada desde o século XVII na Europa e que toda uma rede
de pequenas transgressões que escapavam anteriormente às leis começa a ser mais explorada
pelos aparatos da justiça. As reformas penais, em que aquela sobriedade da punição - que tem
como imagem correlata as detenções em espaços prisionais - fazem parte de um deslocamento
em que o objetivo e a escala do que se pune se transformam. Surgem novas táticas que recaem
sobre alvos considerados tênues, mas que são difundidos por todo corpo social. Os princípios
colocados, com as mudanças nas técnicas de punição, são acionados para regularizar, afinar,
universalizar as formas artísticas de castigar. “Homogeneizar seu exercício. Diminuir seu custo
econômico e político aumentando sua eficácia e multiplicando seus circuitos. Construindo assim
uma “nova tecnologia de poder de punir” (FOUCAULT, 2014, p. 88).
Michel Foucault (2014) vai debruçar-se sobre o questionamento do porquê a prisão
torna-se a prática mais geral e aceita dos castigos legais e analisa uma série de modelos de
encarceramento da Era Clássica, apontando alguns caminhos para o fortalecimento da prisão e
uma das justificativas que advogavam a favor das prisões eram as questões ligadas ao trabalho,
tanto no sentido de que a ociosidade figurava como a causa geral da maioria dos crimes
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cometidos, mas também a prerrogativa de que o trabalho possibilitaria uma certa pedagogia para
os sujeitos que precisavam ser punidos. Tais pretensões pedagógicas da detenção fariam com que
se efetivasse uma reconstituição do gosto pelo trabalho nos indivíduos preguiçosos, recolocandoos no sistema de interesse ao qual o trabalho figura como prática mais vantajosa que o ócio.
“Obrigação do trabalho, mas também retribuição que permite ao detento melhorar seu destino
durante e depois da detenção” (FOUCAULT, 2014, p. 120).
O autor irá, com exemplos europeus, abordar a questão do salário dos detentos para
enfatizar a forma econômica vazia que a prisão representa ao ter suas justificativas nas lógicas do
trabalho. O trabalho realizado pelo sujeito condenado diz menos sobre uma retribuição de
produção e mais sobre uma máquina que produz e marca certas transformações individuais.
Deve-se entender, então, o trabalho penal como uma força que transforma o prisioneiro
desviante, fugidio, violento e agitado em uma peça que funciona como engrenagem e produto de
um mecanismo que ultrapassa o espaço prisional. O labor encarcerado tem como produto final
indivíduos mecanizados (que não necessariamente dentro dos espaços correcionais), uma vez que
se insere nas concepções modernas onde o pilar social mais robusto tem os aspectos ligados ao
trabalho como matéria prima. A utilidade do trabalho penal se faz então enquanto uma formação
de uma “relação de poder, de uma forma econômica vazia, de um esquema da submissão
individual e de seu ajustamento a um aparelho de produção” (FOUCAULT, 2014, p. 237).
As empreitadas contra os vadios se estendem ao longo do século XX e fazem com que
diversos acontecimentos sejam entrelaçados a essa questão. Não é de todo aleatório que o
governo, em cujo lema principal orbitavam as considerações trabalhistas, ganhasse força durante
esse período. A chamada Era Vargas acompanhou e suscitou os mecanismos e dispositivos que
reforçaram as figuras do vadio em negativo e a ética do trabalho enquanto aspiração social. A
especialização no interior do aparelho policial, as criações burocráticas e instâncias que
aumentavam as informações sobre os sujeitos considerados desviantes, bem como as inúmeras
propagandas e fomentos culturais formam um balaio que contém alguns fios capazes de tecer as
tramas no poder disciplinar que abordaremos mais adiante.
O Decreto nº 7223 de 1935, entre outras regulações, institui as divisões e especializações
das delegacias, entre uma delas a Delegacia de Repressão à Vadiagem em São Paulo, indicando
um tratamento diferenciado a essa temática dentro dos espaços policiais. Junto com esse
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ordenamento, também se reintegram as noções de maiores repressões aos chamados “falsos
mendigos” que, em contraposição aos “mendigos verdadeiros” – encaminhados para os espaços
assistenciais, deveriam ser direcionados à delegacia, entrando nas lógicas destinadas aos vadios.
Tais movimentações carregam as aproximações entre as gestões por meio do controle policial
que reforçam as necessidades de se firmar na vida produtiva da cidade (TEIXEIRA, SALLA,
MARINHO, 2016).
Teixeira, Salla e Marinho (2016) demostram também o aumento significativo das prisões
por vadiagem feitas por essa delegacia especializada em capturar esses tipos sociais, que
somando as cifras dos falsos mendigos que não eram capturados pela delegacia de repressão à
vadiagem, mais as prisões realizadas pela ela, tem-se o número de 2.537 pessoas presas por
vadiagem ao longo do ano de 1935 na cidade de São Paulo. Esses números que vão se tornando
cada vez maiores e mais rotineiros irão compor os cenários brasileiro dos anos que se seguirão
transformando cotidianamente as mentalidades sociais e configurando arranjos que ficarão mais
evidentes com o passar do tempo.
Com as mudanças que sucederam ao Código Penal de 1941, as categorias da vadiagem e
da mendicância são esvaziadas dessa legislação e incorporadas nas Leis de Contravenções Penais
de 1941. Encontrando-se agora nas cifras legais referentes à polícia de costumes, as tipificações
acima entram no balaio jurídico juntamente com uma série de práticas que ferem a ordem e os
bons costumes, como por exemplo os jogos de azar, a loteria ilegal, a embriaguez, os maus tratos
com animais e a moléstia que perturbe a tranquilidade alheia. Desvios corriqueiros do cotidiano
das cidades que devem ser vistos com mais atenção.
CAPÍTULO VII
DAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE
COSTUMES
“Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à
ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter
renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência,
ou prover à própria subsistência
mediante
ocupação
ilícita:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses.
Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que
assegure ao condenado meios
bastantes de
subsistência, extingue a pena.
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Art. 60. Mendigar, por ociosidade ou cupidez:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um sexto a um
terço,
se
a
contravenção
é
praticada:
a) de modo vexatório, ameaçador ou fraudulento.
b) mediante simulação de moléstia ou deformidade;
c) em companhia de alienado ou de menor de dezoito
anos.” (BRASIL, grifo nosso, 1941).

Esse deslocamento, em que a penalidade para as infrações de vadiagem parece convergir
para uma diminuição do processo penal mais rigoroso, pode parecer indicar uma suavização e
diminuição nas punições para os sujeitos enquadrados nessas categorias, porém - além de
algumas perspectivas pertinentes que serão tratadas no próximo atalho - o fato de as
contravenções serem consideradas punições para condutas mais simples e cotidianas parecem
apontar para uma normalização rotineira de certas condutas no nível mais geral da sociedade.
Raquel Rachid (2013), em seu artigo Vadiagem: efeitos revogados de uma contravenção
que vigora, chama atenção para o fato de esse sistema bipartido da legislação criminal, em que as
contravenções separam-se dos delitos criminais, relacionam-se com a composição de uma
mentalidade nacional, em que as condutas enquadradas nas leis de contravenções fazem já parte
de um imaginário social que encara os termos da vadiagem em seus aspectos negativos. A autora
aponta que as preocupações com as modernizações e a coercitividade moral - que recaíram tanto
sob os diversos espaços da cidade, quanto sobre as pessoas - fizeram parte da formação social
nos pequenos núcleos da vida em coletividade.
As obediências dos preceitos morais relacionam-se com uma certa conduta que procura
afastar os aspectos da criminalidade para longe, a vadiagem durante os anos em que estava no
hall das práticas perigosas mobilizou o aparato imagético para a mobilização da população para
serem cidadãos produtivos que colabora com o crescimento do país. Trazendo um comentário de
José Duarte sobre a Lei de Contravenção Penal em 1941, a autora mencionada no parágrafo
acima, enfatiza que a visão social da vadiagem seguia o prisma da necessidade de defender a
sociedade de um mal, enfatizando o modo de vida do sujeito vadio enquanto uma forma de vida
errada que ameaça a ordem social colocando em perigo constante os bons costumes (RACHID,
2013).
Investigando os retratos feitos pelos jornais sobre a vadiagem ao longo da história
brasileira, a autora Beatriz Ferraz Diniz (2014), em sua dissertação Tem gente que não quer
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trabalhar: apontamentos acerca do discurso sobre a vadiagem na Praça da Sé (SP), afirma que
os jornais tiveram um papel importantíssimo na reiteração e construção de estereótipos sobre o
sujeito considerado vadio. Coloca em destaque as questões relacionadas com a polícia de 1927
até meados dos anos de 1960, a partir das notícias sobre a vadiagem que circulavam nas seções
policiais dos jornais da época. A autora também irá mostrar o número crescente de apreensões
realizadas apontando tanto para a intensificação dessas prisões ao longo desse período, como o
aumento exponencial da repressão social ao longo do tempo, formando, no imaginário de uma
época, a relação quase casual entre as práticas ligadas a vadiagem e a necessidade de repressão
às mesmas (DINIZ, 2014).
Alessandra Teixeira (2016) tratando da Era Vargas irá apresentar a seguinte constatação
na temática das detenções correcionais nesse período:
“O esforço para erigir o trabalho, a família e
uma noção particularíssima de ordem no centro da
dinâmica social impôs certamente um acento disciplinar
e normalizador às práticas de controle que se refletiram
na intensificação à perseguição das categorias que
representavam o avesso desse projeto: a desocupação, a
vadiagem, o ócio, enfim, a noção de desordem.”
(TEIXEIRA, 2016, p.65).

Podemos perceber então - com essa tentativa de formar um pequeno arcabouço histórico
que enfatizasse algumas formas de lidar com os sujeitos desviantes considerados enquanto
vadios, traçando tanto as mudanças ocorridas nas legislações, mas também salientando as
repressões a esses tipos sociais - um longo movimento no Brasil que, durante mais de 60 anos,
fomentou arranjos legais que colocavam essa figura enquanto alvo das repressões sociais, bem
como a situava no polo oposto aos ideais modernos. Tais considerações estão relacionadas com
acontecimentos vividos nos países europeus, que foram analisados por Michel Foucault,
proporcionando algumas ferramentas analíticas para melhor entendermos os complexos
deslocamentos que se ligam à temática. A repressão a um tipo social em que a penalidade fica
entrelaçada à ética do trabalho, pode ser entendida no interior de mecanismos e dispositivos
próprios de uma certa “economia geral de poder”.
Apesar de indicar alguns percursos que têm a prisão e o detento como figura central, os
estudos e análises de Michel Foucault expandem-se para além das grades prisionais. O autor
deixa estabelecido, logo de início, que as instituições carcerárias não foram produzidas por um
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consenso entre os juristas e reformadores e, desde seus primeiros funcionamentos, tais práticas já
eram bastante criticadas e apontadas como ineficientes. Porém, um dos traços mais valiosos nas
análises desse filósofo é, justamente, aquilo que as aparentes falhas no poder produzem, aquilo
que as negatividades fazem emergir, e serão dois desses aspectos, que se entrelaçam à temática
que estamos nos debruçando, que iremos explorar nas trilhas adiante.
1.2
Foucault (2014), indicando as mudanças na moderna história das penalidades, faz
transparecer os arranjos que entram em cena com a emergência do aparato da justiça punitiva.
Não mais corpo e sangue são os elementos primordiais das punições, mas sim uma nova
realidade incorpórea produtora de certos efeitos. A mudança que se incorporara às pretensões de
modernização das punições, bem como da estabilidade proposta pelas leis, faz surgir um jogo de
substituições que tem por características a sutilidade e a agilidade. Por meio dos crimes e delitos
se condenarão as práticas ilegais definidas pelos códigos da lei, porém serão juntamente julgados
os instintos, as anomalias, as inadaptações. “Punem-se as agressões, mas, por meio delas, as
agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as perversões, os assassinatos que são, também,
impulsos e desejos”. Além dos crimes, se julgam as almas, punindo os desejos (FOUCAULT,
2014, p.22). Fica evidente assim uma certa construção repressiva do desejo, uma vez que certos
desejos são encarados na ótica negativa e criminal da sociedade.
Walter Benjamin, filósofo alemão que analisou criticamente a sociedade moderna,
apresenta no texto Destino e Caráter, inserido na obra O anjo da História (2019), uma
argumentação filosófica da prerrogativa que coloca enquanto uma relação causal as esferas do
destino dos sujeitos e as modulações de seus caráteres. Ou seja, a relação que se estabelece entre
as sutilezas da alma e seus desejos e as possibilidades desconhecidas do porvir. No sentido
argumentativo da hipótese, se uma pessoa é entendida enquanto ruim, tendo maus desejos, seu
destino o é também, e vice e versa. O filósofo em questão irá apontar que tal perspectiva não
pode ser considerada verdadeira, uma vez que esses dois fatores (destino e caráter) não estão
postos em uma mesma esfera da realidade. Quando eles se encontram em uma mesma localidade
- que não seja forçosamente fabricada - eles se anulam.
Para que esses dois caminhos, destino e caráter, se cruzem, é preciso colocá-los,
impositivamente, em outros patamares que permitirão tal relação casuística. Essa outra esfera é a
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da culpa. A esfera que fará com que o destino se faça apenas nos termos das desavenças e
desgraças é a mesma que reforçará a desfortuna enquanto causa do caráter, “uma balança na qual
a bem-aventurança e a inocência revelam ser demasiado leves e se elevam num dos pratos. Essa
balança é a do Direito”. Os desejos relacionados ao que se considera “de bem” sobem nas
escadas dos desejos, fazendo com que os que são considerados ruins aprisionem-se nos porões
da alma. Nessa perspectiva, são os aparatos jurídicos que irão colocar as leis do destino
juntamente à desgraça e a culpa para medir uma determinada pessoa humana (BENJAMIN,
2019a, p. 52).
Dessa forma, podemos perceber como a força do mecanismo judicial se apresenta
enquanto, não apenas o que possui os mecanismos primordiais para condenar, mas também
aquele capaz de reforçar aspectos em que a figura criminosa se liga diretamente a uma vida
fadada à desgraça, dando os moldes da necessidade de punir essas figuras previamente e fazendo
com que o exemplo daquilo que não deve ser seguido, emerja. O destino irá se revelar na
observação de uma vida que está inserida nas esferas da culpa, “como algo que começou a ser
condenado para depois ser culpado”, assim: “o direito não condena à punição, mas à culpa”
(BENJAMIN, 2019a, p.53).
Esse movimento percebido por Benjamin também é efetivamente evidenciado em
Foucault (2014) quando irá tratar da individualização das penas, que passaram a estar em
conformidade com as características singulares de cada criminoso. O que se vê fortalecido, com
as modificações modernas das formas de punir, é uma certa modulação que “se refere ao próprio
infrator, à sua natureza, a seu modo de vida e de pensar, a seu passado” (FOUCAULT, 2014, p.
98). Um importante aspecto que tece esse mecanismo está ligado às relações que se estabelecem
com as formações dos saberes que giram em torno dessa figura punível.
As informações sobre essas almas são essenciais para o constante funcionamento dessas
práticas, mas também para se criar discursos verdadeiramente aceitos sobre essas situações.
Santos (2004) enfatiza que durante as reformas na Colônia Correcional situada em Ilha Grande,
uma prática que se fez rotineira e cada vez mais requisitada pelos ordenamentos judiciais eram
os registros e cadernos de classificações dos detentos, contendo, além das informações físicas e
históricos precedentes, informações sobre o cotidiano dessas pessoas.
Garzoni (2009) também irá apontar para esse aumento das informações sobre os detentos,
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por meio da consolidação do Gabinete de Identificação e Estatística que teve seu início no ano de
1903, centralizando os dados dos acusados de qualquer crime ou contravenção, permitindo um
fácil acesso às fichas de antecedentes que concediam toda a trajetória pregressa daqueles que se
inseriram nas tramas judiciárias. A autora indica ainda que nessas informações eram frequentes
aquelas que diziam respeito às características físicas dos sujeitos desviantes, não apenas às suas
aparências mais visíveis, mas também, as medidas de diferentes partes do corpo, que pretendiam
indicar tendências criminosas inscritas nas camadas mais superficiais do ser. “A prisão funciona
aí como um aparelho de saber” (FOUCAULT, 2014, p.125).
Importante enfatizar que tais informações eram coletadas, principalmente, pelos
delegados e chefes de polícia. Por meio da legislação conhecida como “Lei Alfredo Pinto”, as
autoridades policiais poderiam processar as condutas que se ligavam à vadiagem, indicando um
traço do fortalecimento do maior papel policial na vida urbana, mas também uma maior
aproximação entre o mundo policial e as formações de saberes próprios que se ligam a esse
universo (GARZONI, 2009).
Valença (2014) irá fundamentar sua argumentação, mostrando as relações existentes entre
a construção da vadiagem articulada à identificação do crime com as esferas da pobreza. E tal
junção é fundamentada nas questões que permeiam o fortalecimento da criminologia positivista.
A figura do criminoso será então baseada em uma personalidade desviante particular, avessa às
éticas vigentes, no caso, as que se relacionam com o não trabalho. O vadio não terá apenas a
delimitação de sua vida física a um espaço prisional e correcional, mas terá a sua alma
esmiuçada para que fiquem evidenciados os tipos de comportamento que deverão ser afastados
da mentalidade social, enquanto uma possibilidade para a sua própria vida. O ócio irá, assim, ser
costurado junto às tramas negativadas da alma desse sujeito criminoso. O saber criminológico
ganha destaque, a alma do sujeito pobre se insere nos arranjos do conhecimento, fazendo com
que as práticas penais, além de propiciar a correção daquele que está dentro dos muros,
permeiem a figura do criminoso nas mentalidades de toda sociedade em um espaço negativado.
Os estudos realizados por Evaristo de Moraes no ano de 1921, e trazidos pela autora
Beatriz Garzoni (2009), aparecem como um indício de parte das visões acadêmicas da época
sobre o assunto. Com o título Ensaio de patologia Social. Vagabundagem, Alcoolismo,
Prostituição, Lenocínio, o autor mencionado elabora sua análise por meio das questões jurídicas
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que permeiam os tipos sociais inscritos no título de seu ensaio. Sua busca tem por objetivo expor
as falhas legislativas no tocante às “patologias sociais” e as possibilidades de melhorias em
relação a elas. Ao abordar as problemáticas da vadiagem, sua contribuição diz respeito ao
diagnóstico de que no Brasil se faz necessário o investimento em “prevenção, assistência e
repressão” (GARZONI, 2009, p. 74).
Além de apontar as falhas jurídicas que envolvem esses sujeitos, Evaristo de Moraes irá
classificar os vadios em três tipificações: uma ligada à invalidade e às enfermidades dos sujeitos;
outra relativa aos incidentes do acaso, chamando os sujeitos de vadios acidentais; e uma terceira
caracterizada pelo profissionalismo da vagabundagem. Para cada classificação, um certo destino
é colocado. Nos primeiros casos, aspectos patológicos e a necessária intervenção médicaassistencial são reclamados; no segundo, as oportunidades que o trabalho favorece são os
caminhos indicados para melhor solucionar os problemas dessa categoria; e os últimos seriam
encaminhados para as devidas reeducações nos espaços institucionais de correções (GARZONI,
2009).
Algumas observações sobre os estudos mencionados acima pedem um pouco mais de
atenção, uma vez que se relacionam com diversas esferas dos mecanismos que queremos
evidenciar. Garzoni (2009), que recorre ao texto de Evaristo Moraes dos anos de 1930, vê com
bons olhos alguns objetivos e argumentos do autor, como a deduzida “defesa” de diversas
prostitutas e vagabundos na época, mostrando as ações de Moraes “em prol” da “causa” dos
vagabundos. Entretanto, não gostaríamos de reforçar alguns juízos de valor, mas trabalhar com
as noções recorrentes que aparecem sutilmente no texto trabalhado por Garzoni (2009).
A primeira observação vincula-se ao título dado por Moraes, que já de início mostra a
localidade do tratamento das questões sociais à época, emergindo dentro de um campo em
ebulição onde as patologias se ligam às ações sociais e irão se relacionar com a expansão da
criminologia positivista. A segunda observação ocorre no sentido de evidenciar as chaves para
lidar com tais patologias: assistência, prevenção e repressão. Algumas dessas perspectivas já
foram evidenciadas anteriormente, como a assistência, e estamos indicando outras mais
persistentemente nesse caminho, como a repressão e, por conseguinte, a detenção. Mas é a
prevenção que surge como um elemento até então novo. Para se prevenir as patologias sociais
deve-se em primeiro momento conhecer sobre essas realidades e investir o esforço público para
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que o mal social dessas circunstâncias não incida sobre o destino coletivo. Dessa forma, faz-se
necessária não apenas a repressão à patologia, mas a construção de caminhos que enfatizem a
prevenção, e é justamente as perspectivas do trabalho que mais ornam com esses caminhos.
Garantindo-se trabalho para o povo ocioso e vagabundo, haveria, por conseguinte, menos
caminhos possíveis às desordens. Por fim, o último ponto que merece destaque são as
classificações dos vagabundos, evidenciando tanto uma forma de saber que esmiúça, mede,
aponta, classifica e separa, quanto uma forma de reforçar os caminhos encontrados como
soluções para esse “problema”. Classificando um grupo heterogêneo em diferentes camadas é
possível que se indiquem os melhores destinos para cada um, garantindo que nenhuma peça se
encontre fora dos caminhos indicados. Temos, assim, em um exemplo três aspectos de um
mesmo mecanismo.
Um último ponto que colocaremos aqui para enfatizar a construção negativada do vadio,
que se relaciona com uma certa produção de conhecimento, são as colunas policiais nos jornais,
deixando em evidência a aparição desse sujeito vadio na vida cotidiana, por meio das notícias
ligadas exclusivamente aos seus atos passíveis de punição. Beatriz Diniz mostra que a grande
quantidade de notícias que diziam respeito aos vadios entre os anos de 1927 até os anos de 1960
enquadravam tal questão em um “problema de polícia” (DINIZ, 2014, p.63). Se anteriormente,
as figuras ociosas que estavam nas ruas eram conhecidas pelas suas histórias malucas, em
cantigas e versinhos, nesse momento eles terão seus nomes associados, nas páginas dos jornais,
majoritariamente aos crimes que cometeram. Segundo Foucault “São os jornais que trarão à luz
nas colunas dos crimes e ocorrências diárias a mornidão sem epopeia dos delitos e punições.”
(FOUCAULT, 2014, p.69).
Rachid (2013) chama atenção para a composição da mentalidade de toda uma geração
que teve as contravenções penais fortemente irrigadas às ações cotidianas na cidade. Tornando o
imaginário social sobre essa questão diretamente unido às perspectivas jurídicas construídas
sobre os sujeitos que iam para as casas de correção e, por conseguinte, dos atos que os fizeram ir
para lá. Tais processos de aproximação entre o sujeito criminoso e uma figura negativada não é
exclusividade do período que estamos tratando, mas apresenta certas características que revestem
a questão com toques de novidades.
Nesse sentido vemos que a formação desse sujeito passível de punição é moldada por
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diferentes esferas da vida coletiva, que forjam um arranjo específico que coloca a vadiagem em
evidência para que se punam às condutas a partir desse polo negativo. Essas tramas são
fundamentais para a construção do imaginário coletivo sobre a questão, fazendo com que o vadio
e suas práticas errantes, como o ócio, sejam levadas, de geração em geração, enquanto aspectos
coletivos que devem ser evitados. Se não há espaço para o ócio nessas cidades, não devemos ter
muita esperança que haja lugar para o tédio. E, poeticamente pontuado por Walter Benjamin, em
seu escrito O narrador: “O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência”.
(BENJAMIN, 1987, p. 204).
Todas essas operações afluem para uma perspectiva elementar, que irá perpassar todas as
esferas tratadas até aqui. As modernas formas de punição colocam um ser, que não tem
identificação nenhuma com o Eu, na outra ponta, na ponta em que não devo chegar perto e muito
menos seguir os passos. “Esse outro personagem, que o aparelho penitenciário coloca no lugar
do infrator condenado, é o delinquente”. Não mais o ato em si que definirá esse sujeito, mas toda
a sua própria vida. “O castigo legal refere-se a um ato; a técnica punitiva a uma vida; cabe-lhe,
por conseguinte, reconstituir o ínfimo e o pior na forma do saber” (FOUCAULT, 2014, p. 245).
Os apontamentos que trouxemos até aqui possuem um elo fortemente atado e se emaranham,
mas é nesse personagem forjado pelos diferentes mecanismos que podemos visualizar alguns dos
nós que compõem essa trama.
As punições, as informações e os saberes sobre os vadios irão dialogar com esse
movimento de construção da delinquência (TEIXEIRA, 2012) que irá funcionar enquanto um
“observatório político”, onde os sociólogos e os estatísticos irão fazer uso mais adiante na
história da humanidade, mas que foi, anterior e largamente, utilizada pelos aparatos policiais. “A
vigilância policial fornece à prisão os infratores que esta transforma em delinquentes, alvo e
auxiliares dos controles policiais que regularmente mandam alguns deles de volta à prisão.”
(FOUCAULT, 2014, p. 277).
Percebemos então, com esse segundo atalho, que não se trata apenas de aprisionar os
vagabundos e lhes impor um trabalho dentro desses espaços, para que eles sejam reeducados. As
práticas punitivas modernas estão de acordo com o todo social, dizem mais sobre as formas com
que todas as relações acontecem em uma determinada “economia geral de poder”, do que apenas
a uma reformulação nas normas jurídicas e uma suposta mudança humanizadora nas formas de
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punições.
Antes de abordamos com mais ênfase os efeitos que se encontram fora dos muros das
prisões e que se ligam à essa economia geral específica, iremos nos deter um pouco mais sobre a
potencialidade normativa do assujeitamento criminal do vadio, para que possamos encarar os
caminhos adiante com mais clareza.
1.3
Vimos, nos atalhos acima, a construção da criminalização da vadiagem ao longo do final
do século XIX e até meados do século XX, bem como a articulação entre essas práticas
legislativas e prisionais com algumas operações de enquadramento dos vadios em uma posição
negativada na vida social coletiva, indicando o favorecimento de uma construção da
delinquência (FOUCAULT, 2014).
Com essa perspectiva fica em evidência uma separação bem demarcada entre o Eu,
sujeito não criminoso, e o Outro: sujeito criminoso. Esse outro não apenas deve estar separado
do delinquente, mas também deve evitar tudo o que se relaciona com o mundo dessa alma que
foi punida juridicamente. Dessa forma, as condutas desviantes e anormais forjarão as condutas
que devem ser encontradas no outro polo, fora dos muros correcionais, dentro dos muros da
normalidade, da ordem, da disciplina.
Manuela Valença (2014) pontua a relação existente, ao se fomentar as punições de
encarceramento nas casas de correção, da indicação do perigo e a pretensão de normalização
desses sujeitos culpados. Com a perseguição e a repressão ao vadio, temos a construção de seu
caráter perigoso, ligando-se a todos os aparatos dos diferentes saberes, adicionado ao discurso
de regeneração desse ser perigoso, através pretensamente da imposição do trabalho àqueles
eventualmente enviados às colônias correcionais. A autora – tratando da modernidade, dos
saberes científicos e do outro incivilizado – nos indica que os caminhos da criminologia seguiam
rumo à construção desse outro não civilizado nos moldes da monstruosidade e da anormalidade.
Sendo a tentativa de inserir o trabalho dentro dessas casas de correções uma das táticas de
disciplinamento desses seres enquadrados na não normalidade. As punições teriam então o
formato do disciplinamento e a intenção de reforma dos indivíduos encarcerados (VALENÇA,
2014).
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Mais do que explorar a tentativa de normalização dos sujeitos que estão sob a tutela das
casas de correção, mais especificamente os que foram punidos pelas condutas ligadas à
vadiagem, bem como a efetivação desse objetivo, gostaríamos de evidenciar, nesse momento, as
relações que surgem dessa construção entre o sujeito anormal e uma pretensão de normalização,
por meio da criminalização. Ao se enfatizar a vadiagem como desvio, o seu oposto será,
portanto, exaltado como correto. Sentenciando o vadio, relacionando sua imagem ao crime, as
figuras diretamente ligadas à produtividade serão libertadas. Tratando das práticas jurídicas
ligadas à punição prisional, Foucault diz o seguinte sobre a sentença: “ela implica uma
apreciação de normalidade e uma prescrição técnica para uma normalização possível”
(FOUCAULT, 2014, p.25). Assim, as técnicas punitivas não tratam apenas do julgamento e
enquadramento de sujeitos nas esferas prisionais, mas dialogam com uma tecnologia de poder
capaz de produzir – para além dos muros das prisões - mecanismos de normalização.
Jones Dari Goettert (2006) enfatiza que as representações possuem um papel fundamental
na vida coletiva e que as que giram em torno do trabalho são carregadas de visões dicotômicas,
possibilitando uma maior ênfase na diferença. Tais divisões salientam, por sua vez, a
classificação das inferioridades e das superioridades. Segundo o autor, as representações, nesse
contexto, “agem como um componente fundamental na aceitação da própria condição de
trabalhador, ao mesmo tempo que impossibilitam a percepção do jogo no qual o trabalhador está
inserido.” As representações do sujeito normal serão ligadas ao inverso do sujeito vadio. O
mundo do trabalho será comum ao homem normal, as regras a seguir encontrarão um caminho
certo nesse universo. O homem normal, além de se inserir no mundo do trabalho “aceita” as
condições ali colocadas. O “anormal”, inversamente, tem sua representação centrada na
vadiagem, na preguiça e na indolência. (GOETTERT, 2006, p.104). Mais uma vez, afirmação de
uma vida normal e criminalização das anormalidades: dois lados de uma mesma moeda.
Marie-Ghislaine Stofells (1977), tratando sobre a reposição histórica da ideologia
dominante, aponta para a institucionalização do desvio, colocando a mendicância e a vadiagem
como pontos tensionais para o trabalho honesto, tido como a ordem, enquanto as outras práticas
se caracterizariam como transgressões. As noções do ser perigoso e do ser necessitado
econômica e socialmente vão sendo tecidas para a formação das identidades anormais. O desvio
deve então ser abarcado pelas forças de controle, a anormalidade deve passar longe dos moldes
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ideais de família, e as estéticas repugnantes devem ser retiradas das vistas dos “cidadãos de
bem”. (STOFELLS, 1977).
Utilizando-se de Jean Daniel, Paul Ricoeur e Freud, Amaral e Faceira (2018) irão
construir uma perspectiva do estranhamento em que o sujeito “eu” é definido pela diferença
encontrada no “não-eu”. Com essa diferenciação basilar, aquilo que não reconheço em minhas
construções se tornam estranhas e perigosas. “Tudo o que é "não-eu" torna-se agressivo.”
(AMARAL, FACEIRA, 2018, p. 8). Assim, o não-trabalho relacionar-se-á às práticas que
agridem o sujeito trabalhador. O ócio, a preguiça, o descanso, a vida mansa, a vagabundagem
entrarão no hall das más condutas. Os parâmetros para se perceber um sujeito bom são
modelados a partir do trabalho, normalizando-o e exaltando tal normalidade. O “não-eu”, marca
aquilo que não sou e não pretendo ser. Não tendo nada em comum com a minha própria
existência, não há motivos para se fortalecer uma experiência com esse ser que não sou eu.
Beatriz Diniz (2014) ao nos apresentar as notícias que se relacionam com a temática da
vadiagem, traz uma reportagem dos anos de 1950 que explicita fortemente as relações entre o
trabalho e a vadiagem, que enfatizam certo arranjo para lidar com a problemática. O repórter da
notícia em questão afirma que se faz necessário indicar a todos os mendigos encontrados na rua
os endereços dos lugares em que eles encontrarão formas de se regenerar, de se readaptar,
remodelar, de se recuperar. Essa indicação seria a melhor para o objetivo de tanto deixar o
público das cidades livres dos “falsos mendigos” quanto do “degradante espetáculo” daqueles
que imploram em vias públicas o que “deveriam ter naturalmente, pelo seu trabalho” (DINIZ,
2014, p.71).
Com essa passagem podemos indicar dois pontos fundamentais que evidenciam algumas
engrenagens no poder disciplinar. Por um lado, temos tanto a criminalização de um certo modo
de vida, quanto a naturalização de um outro. O trabalho aparece não apenas como solução para
esses “problemas”, mas também, como prática natural da vida coletiva. Sem o trabalho, o sujeito
se torna degradante. “Atrás dos delitos de vadiagem, há a preguiça; é esta que se deve combater”
(FOUCAULT, 2014, p.104). A vida - que tem o trabalho enquanto o eixo primordial – vai, assim,
solidificando-se nas construções do normal. Outro ponto que merece o devido destaque é a
construção da figura do “falso mendigo”. Em uma relação disciplinar, em que a alma do sujeito
está em jogo, a falsa aparência será duplamente julgada, se em uma certa vida, os traços
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verdadeiros da mendicância (aqueles que colocam o sujeito nos termos das doenças e de não
capacidade de cuidado de si) estão presentes, então o destino dessa vida estará traçado para
dirigir-se às instituições que tratam de tais assujeitamentos (hospitais, asilos, casas de caridade,
etc). Porém, se uma outra vida aparentar essa “vulnerabilidade”, mas em seu íntimo essa
perspectiva não for “verdadeira”, em sua alma o desejo de enganar esteja presente, então esse
sujeito deve ser dupla e devidamente punido e mais ainda, deve servir de exemplo para que se
enfatize a ação miúda dessa punição. Não se punem apenas os corpos, os encarcerando. Punemse as almas em suas mais íntimas aspirações.
Dessa forma, as punições que dialogam com as tentativas de tornar apto o sujeito para o
trabalho, se darão ainda com mais forças nos níveis cotidianos da cidade em efervescência.
Teixeira, Salla e Marinho (2016) indicam essa maior repressão cotidiana associada ao
descompasso entre as inúmeras detenções correcionais e os baixos números de processos e
inquéritos instaurados, evidenciando num primeiro momento uma certa naturalidade policial em
constranger as condutas do dia-a-dia. O que nos permite entender que as práticas que não se
relacionassem com o mundo ordeiro do trabalho seriam passíveis de punições, não
necessariamente a efetivação do processo jurídico completo, mas a detenção correcional, com
direito a todos os mecanismos envolvidos nesses dois termos. Assim, a categoria forjada nos
discursos jurídicos, a vadiagem, se ergue enquanto fundamental para articular “as práticas
normalizadoras no país, da primeira República à Era Vargas.”

(TEIXEIRA, SALLA,

MARINHO, 2016, p. 397).
Michel Foucault (2014), ao indicar os aspectos que as execuções públicas tinham de
perigoso - no sentido de incitar as revoltas populares e as possíveis afeições com o sujeito que
estava sendo punido, fazendo dessa prática uma potencial fornalha que aquece a violência - irá
contrapor essa prática com as que surgem juntamente com as formas de punições modernas. Uma
das mudanças mais significativas é a supressão da punição pública, uma certa economia tática
que possibilita uma melhor eficiência na punição, tornando-se um processo velado, a punição
provoca certas consequências que favorecem os arranjos fundamentais do dispositivo disciplinar.
Essa prática modificada na forma da punição, segundo Foucault, “deixa o campo da percepção
quase diária e entra no da consciência abstrata”, sua eficácia se faz mais por sua “fatalidade” do
que pela sua “intensidade visível”. Ou seja, os espetáculos monstruosos visíveis que faziam parte
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do cotidiano vão se camuflando nas esferas do imaginário, a visibilidade das punições se
esfarela, fazendo com que suas migalhas penetrem mais facilmente nas almas dos sujeitos. “A
certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro; a
mecânica exemplar da punição muda as engrenagens.” (FOUCAULT, 2014, p.14).
Os instrumentos dessas engrenagens modificadas identificam-se menos com um sujeito
de direito que está inserido nos interesses do pacto social, e mais com aquele sujeito que
obedece, “o indivíduo sujeito a hábitos, regras, ordens”. Esses instrumentos estão relacionados a
exercícios contínuos sobre o indivíduo e em torno dele “e que ele deve deixar funcionar
automaticamente nele.” (FOUCAULT, 2014, p.128). A palavra que orna com esse personagem
singular é aquela que se relaciona ao adestramento, que por sua vez clama por uma observação
constante do adestrador – ao qual irá avaliá-lo e puni-lo. Mais que aplicar marcações nos corpos,
faz-se importante conhecer os indivíduos e ainda mais, que esses aprendam como se comportar,
como adquirir aptidões e habilidades. Além de fabricar sujeitos obedientes, constitui-se sobre
eles saberes que são verificáveis, tornando possível um duplo efeito sobre os indivíduos: o
conhecimento de suas almas e a manutenção de seus assujeitamentos (FOUCAULT, 2014).
Podemos perceber que as mudanças penais e o aumento do encarceramento dos sujeitos
considerados vadios não são fatos que funcionam à parte da sociedade. O movimento punitivo
moderno não produz efeitos apenas nos sujeitos que estão dentro dos muros, mas sim em uma
sociedade inteira, que por sua vez não apenas dialoga com esses mecanismos, mas os reforçam e
os alimentam. Nas palavras de Foucault:
“As fronteiras que já eram pouco claras na Era
Clássica entre o encarceramento, os castigos judiciários e
as instituições de disciplina, tendem a desaparecer para
constituir um grande continum carcerário que difunde as
técnicas penitenciárias até as disciplinas mais inocentes,
transmitem as normas disciplinares até a essência do
sistema penal e fazem pesar sobre a menor ilegalidade,
sobre a mínima irregularidade, desvio ou anomalia, a
ameaça da delinquência” (FOUCAULT, 2014, p.293).

Esse arquipélago carcerário, que faz transpor as técnicas das instituições prisionais para
todo o corpo social, é formado de inúmeros espaços (institucionais ou não), preceitos, regras,
vigilâncias cotidianas, experiências, informações, etc. Inúmeros artifícios e arranjos que
contribuem para a docilidade, normalização e disciplina dos sujeitos. E um desses arranjos é
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justamente o que coloca o trabalha enquanto norma e a vadiagem como crime. A punição para
esse desvio foi, por muito tempo, os muros correcionais, porém estes não agem isoladamente. A
prisão

configura-se, portanto, enquanto um espelho da própria sociedade disciplinar, que

“continua, sobre aqueles que lhe são confiados um trabalho começado fora dela e exercido pela
sociedade sobre cada um por meio de inúmeros mecanismos de disciplina”. Quando se trata de
sua funcionalidade: “esse poder de punir não é essencialmente diferente do de curar ou educar.”
(FOUCAULT, 2014, p. 298).
Vimos que durante o final do século XIX e ao longo do século XX, o Brasil acompanhou
o aumento do número de prisões e, por conseguinte, da criminalização dos sujeitos relacionados
à vadiagem. Essa mesma época viu efervescer os debates sobre as questões da modernidade, do
progresso e do caminho propício ao trabalho. Por meio desse percurso, feito um tanto quanto
superficialmente, mas necessário para vislumbrarmos as tramas que envolvem as relações no
poder, notamos que o custo dessa sociedade moderna e progressista envolveu a negativação de
uma parcela dos sujeitos que compunham essa sociedade e o disciplinamento do corpo social por
inteiro. Não apenas uma nova lógica de lidar com quem estava preso, mas formas inúmeras de
lidar com todos os desvios que pudessem colocar em perigo as ideias de uma sociedade moderna.
Logo, todos os comportamentos que pudessem ser considerados anormais poderão entrar nos
jogos da punição. No polo oposto ao sujeito delinquente, ao sujeito vadio, existe um outro
sujeito: o sujeito obediente, disciplinado.
E é justamente as questões que envolvem esse sujeito, que surgem como uma peça
representativa de toda uma sociedade, que iremos nos debruçar a seguir. Entraremos nas trilhas
de caminhos espinhentos e traiçoeiros. É preciso atenção e cautela, para que o percurso seja
realizado sem maiores danos, uma vez que lidaremos tanto com especificidades das disciplinas,
quanto com os arranjos e mecanismos que as envolvem. Sem mais adiamentos, lancemos luz
sobre as grades invisíveis das sociedades disciplinares.
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2 - Sujeito Moderno
O percurso que será trilhado agora pode parecer tedioso, maçante e até disperso.
Porém é mais que necessário para evidenciar as perspectivas dos mecanismos de produção
que decorrem das relações no poder, por dois motivos fundamentais: o primeiro relaciona-se
com a percepção que temos dessas relações, evidenciar seus arranjos é também evidenciar as
suas facetas não repressivas, ou seja, é preciso salientar que as relações de poder não são
apenas efetivadas nas bases repressivas. Já o segundo motivo se faz pela persistência desses
arranjos ao longo do tempo, o espelho disciplinar (revestido com outras molduras) ainda se
faz presente, capturar suas imagens turvas é traçar linhas sobre nossas próprias construções e
aprisionamentos.
Dessa forma, iremos abordar as questões relativas ao sujeito disciplinar, enfatizando
as abordagens teóricas das contribuições de Michel Foucault, entrelaçando com alguns
aspectos do Brasil na Era Vargas, dando destaque para uma figura importante nesse período:
o malandro. Enfatizar esse período específico contribui para percebemos os percursos das
mudanças em algumas práticas, salientando um momento tensional no percurso desse navio
que anos mais tarde já navegará em águas mais docilizadas.
2.1
Na terceira parte do livro Vigiar e Punir, Michel Foucault (2014) carrega as partes
mais quadriculares da obra, despendendo algumas páginas para descrever com precisão uma
série de técnicas que dialogam com o dispositivo disciplinar. Antes de percorremos esses
corredores, gostaria de enfatizar que essa escolha estética textual não parece ser resultado de
mero acaso. Esse consagrado texto do filósofo francês apresenta também certas técnicas
disciplinares, com separações bem demarcadas, divisões numéricas, explicações mais
fechadas, podendo ser entendida, como uma espécie de jogo dentro do próprio jogo. Inserir
os aparatos da disciplina - com suas marcações bem pontuadas, seus números ordenados,
seções e séries de explicações - para falar da própria disciplina dá margem para pensarmos a
escrita dessa obra como um recurso textual singular, fazendo dela um espaço desafiador das
próprias táticas disciplinares por si.

Mas isso são conjecturas para serem melhores

trabalhadas em outras ocasiões. Voltemos aos caminhos das pedras disciplinadas.
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Michel Foucault irá perceber algumas sutilezas, com as mudanças ocorridas nas
formas de punição, que fomentam uma maior docilidade dos corpos. Agir sobre o corpo não
é algo novo, mas as técnicas que emergem nessas relações carregam algumas novidades nas
formas de controle: em sua escala, nos objetos desse controle e também em sua modalidade.
Essas novas formas de controle agirão sobre o minucioso da vida, esses métodos “realizam a
sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o
que podemos chamar as “disciplinas” (FOUCAULT, 2014, p.135). Essas também não são
novidades, podem ser encontradas anteriormente ao século XVII, porém o que torna essas
relações peculiares, após esse século, é a passagem da disciplina de meras técnicas, mais ou
menos dispersas, para “fórmulas gerais de dominação”, entrando em uma certa generalidade
da economia das relações de poder (FOUCAULT, 2008).
Foucault (2014) irá esmiuçar o funcionamento das relações disciplinares e apontar a
existência de uma individualidade composta por quatro características que se complementam
e moldam a forma dos corpos dóceis. A primeira das operações que se relacionam com esses
corpos diz respeito às localizações, ou ainda à “arte das distribuições”. Os mecanismos
disciplinares “marcam lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas
também uma melhor economia do tempo e dos gestos”. (FOUCAULT, 2014, p.145). É
preciso saber onde se localizam os sujeitos, ou ainda os colocar em postos específicos,
esquadrinhar lugares para os sujeitos, fazer séries desses sujeitos, os ligando uns aos outros não pelas suas experiências coletivas em comum - mas pelas interligações forjadas. A
distribuição dos indivíduos no espaço é matéria primordial das práticas que visam a
disciplina e a docilidade dos corpos. Esses lugares em que se encontrarão sujeitos não são
inúteis, são espaços que funcionam para certo fim. A ociosidade da vida do vadio não cabe
nesses espaços. As operações da disciplina constituem “quadros vivos que transformam as
multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas” (FOUCAULT,
2014).
A segunda característica que envolve esse sujeito relaciona-se com alguns aspectos
que se encobrem no grande “guarda-chuva" do “controle da atividade”. O tempo,
considerado em algumas religiões enquanto um Deus, é também esquadrinhado pelas
disciplinas, não apenas regulando os horários, mas dividindo-os minuciosamente e
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proporcionando um ritmo corporal próprio, ajustando os imperativos temporais ao próprio
corpo, definindo-se assim um arranjo “átomo-cronológico do comportamento”. “O tempo
penetra no corpo, e com ele todos os controles minuciosos do poder” (FOUCAULT, 2014,
p.149). Nesse corpo temporalizado pelos relógios da utilidade, os gestos devem ser
eficientes. Os movimentos do corpo obedecem a certos estímulos, os acenos, as risadas, os
abraços, o caminhar, o falar, etc. orientar-se-ão para corresponder aos estímulos de certa
maneira eficaz. Por meio dessas técnicas faz-se um novo corpo, não apenas com gestos
mecanizados, mas um “corpo natural, portador de forças e sede de algo durável; é o corpo
suscetível de operações especificadas, que têm sua ordem, seu tempo, suas condições
internas, seus elementos constituintes.” (FOUCAULT, 2014, p.142). Será natural para esse
corpo, acordar cedo, tomar café, ir trabalhar, voltar para sua residência, dormir e repetir esse
ciclo.
Em um de seus escritos sobre o lírico Charles Baudelaire e sua relação com a
modernidade, Walter Benjamin (2019b) abordando um personagem - já famoso em seus
textos– afirma que “durante algum tempo, por volta de 1840, era de bom-tom passear
tartarugas nas passagens”, para esse personagem, o flâneur, seus passos podiam ser guiados
pelo ritmo da tartaruga sem causar grandes agitações em seu ser (BENJAMIN, 2019b, p.56).
Não é esse ritmo que pautará os movimentos do corpo natural das disciplinas e, como lembra
Benjamin, não foi do flâneur a última palavra. O corpo disciplinado possui a habilidade de se
encontrar em uma multidão e saber os passos certos para dar em meio aos esbarrões; deve
andar rápido, possui horários e os cumpre corretamente.
A terceira marca que aparece relacionada à individualidade disciplinar é o que se
entende por “organização das gêneses”. Mais uma vez o tempo entra em jogo, porém não
apenas vestindo os trajes dos horários - que ditam sobre as atividades que devem ser feitas –
mas apela para as questões ligadas à acumulação do antes, ao que aconteceu, à história, ao
passado e, por conseguinte, ao futuro. São técnicas que adicionam e capitalizam o tempo,
controlando-o e garantindo sua utilização. As operações que dialogam com um tempo ordeiro
são exaltadas, é preciso reconhecer o início e o fim dos processos e colocar essa lógica para
funcionar no máximo de relações possíveis. Os processos disciplinares “revelam um tempo
linear cujos momentos se integram uns aos outros, e que se orienta para um ponto terminal e
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estável. Em suma, um tempo evolutivo” (FOUCAULT, 2014, p.142). O tempo coletivo vai se
desembaraçando para formar seus nós nos relógios certeiros do indivíduo moderno, um
relógio muito bonito e enfeitado, mas quase sem traços de experiências coletivas.
Por fim, o último aspecto esquadrinhado por Foucault desse tipo disciplinar é aquele
que promove a união dos mecanismos anteriores para construir algo unitariamente eficiente.
Na “composição das forças” temos a emergência de uma máquina “cujo efeito será elevado
ao máximo pela articulação combinada das peças elementares de que ela se compõe”
(FOUCAULT, 2014, p.161). Não são apenas as técnicas de isolamento prisional que
produzem efeitos disciplinares. Não se faz necessário as grades para que esse corpo funcione
da forma que deve funcionar, e da melhor forma possível, sem causar prejuízos danosos à
ordem. A inserção desse corpo a um conjunto de outros corpos deve também ser entendida
enquanto uma técnica que faz funcionar um arranjo inteiro. Coerção individual e coerção
coletiva andam juntas nos fluxos guiados pelas mãos invisíveis da disciplina, se auxiliando e
contribuindo – nos aspectos mínimos aos macros – para que a normalidade seja seguida e
almejada.
Essas subjetividades forjadas, justamente pelo fato de não se efetivarem apenas no
nível individual - é preciso de um coletivo para que a alma seja efetivamente disciplinada,
contam com algumas outras táticas e mecanismos para garantir um “bom adestramento”.
Foucault (2014), esmiuçando as normatividades dos comportamentos (não apenas daqueles
considerados criminosos, mas de todo corpo social), indica que para que as construções
subjetivas disciplinares sejam efetivadas, são necessárias certas táticas que permeiam essas
relações, consideradas simples e que dizem respeito a três eixos elementares: visibilidade,
punição e a construção de saberes baseados nessas outras duas variáveis, eixos estes que
iremos nos deter a seguir.
Se nas relações em que a “economia geral do poder”

relacionava-se com os

dispositivos da soberania, onde a visibilidade era direcionada a enaltecer as figuras
conhecidamente poderosas – o soberano –, nas relações disciplinares essa visibilidade
inverte-se e o que deve ser visto não são mais os espetáculos ligados ao poder do soberano,
mas sim as minúcias sem glória das vidas coletivas cotidianas. Temos com o que Foucault
(2014) chamou de “vigilância hierárquica”, uma série de considerações sobre as técnicas
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que se relacionam com as ações de ver e ser visto na sociedade disciplinar, aparecendo como
“uma arte obscura da luz e do visível” que “preparou em surdina um saber novo sobre o
homem, através de técnicas para sujeitá-lo e processos para utilizá-lo" (FOUCAULT, 2014,
p.168). Todos devem estar iluminados, para que todos se vejam - não se reparem,
necessariamente, mas visualizem, comparem, julguem, ordenem e normalizem uns aos
outros.
Essa temática, das técnicas que dialogam com certos efeitos nas subjetividades
humanas, é também explorada por Walter Benjamin (2017), de forma recorrente em
diferentes textos, mas - em seu clássico escrito, traduzido em sua quinta edição como: A obra
de arte na época da possibilidade de sua reprodução técnica temos, com mais ênfase, as
questões ligadas à imagem, com o advento da fotografia. O filósofo constrói sua
argumentação para indicar que as transformações que acontecem ao longo da história
também transformam os modos de percepções. Com a mudança nas técnicas que passam das
artes plásticas à fotografia, Benjamin indica uma transformação na experiência dos sujeitos,
que vai perdendo sua aura. Definido enquanto “aparecimento único de algo distante, por
muito perto que esteja” (BENJAMIN, 2017, p.17), esse conceito de aura permeia o tesouro
deixado por Benjamin e ajuda a entender que quanto menos o aqui e agora do sujeito está
presente no momento em que está vivendo algo, menos experiência ele terá e menos ainda
são as percepções auráticas desse momento. A fotografia permitiu um avanço no
desenvolvimento de técnicas do ver, do registrar, se estabeleceu enquanto arte, porém
também proporcionou um maior saber sobre inúmeras esferas da vida que ainda não haviam
sido iluminadas.
A evolução das técnicas, da reprodução e do aumento na circulação promoveu não
apenas uma diminuição na percepção da aura – que uma obra, ou um momento pode
apresentar – mas também fez com que maiores fossem as possibilidades de um grande
número de pessoas inserirem-se, direta ou indiretamente, nessas imagens, fotografias, filmes,
e nesses vídeos. Benjamin, em 1936, indicou que “Qualquer pessoa pode hoje se reclamar o
direito de ser filmado” (BENJAMIN, 2017, p.31). A chamada “indústria cultural”
desempenha um papel elementar no fomento dessas técnicas, que por sua vez aumentam e
reforçam os seus efeitos. Essas novas possibilidades de reprodução transformam a relação do
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sujeito com as próprias artes, sejam elas quais forem. “Quanto mais diminuir o significado
social de uma arte, tanto mais haverá no público um divórcio entre a atitude crítica e o
prazer” (BENJAMIN, 2017, p.35), nesse sentido temos não somente uma queda na atitude
crítica, mas também uma possibilidade de conhecer e moldar as preferências de cada pessoa
por processos que abarcam a coletividade. Além de poder efetivamente participar – cada vez
mais- das produções musicais, cinematográficas, etc. os sujeitos

reconhecer-se-ão nos

enredos, nas músicas, nos filmes criados por esses meios, e irão modular-se também por
esses meios. Benjamin busca enfatizar a construção existente entre as reações individuais –
que somadas, representam as reações em massa e a manifestação dessas reações, que se
encontram atreladas ao próprio processo de massificação: “na medida que se manifestam,
controlam-se" (BENJAMIN, 2017, p.35).
A metamorfose do olhar humano na modernidade implica na debilitação progressiva
da empatia e da coletividade, a técnica submeteu o conjunto sensorial a um treinamento de
natureza complexa que elimina certas formas de emoções. Utilizando-se de Georges
Duhamel, com sua frase “já não posso pensar aquilo que quero. As imagens em movimento
ocuparam o lugar de meus pensamentos”, Benjamin irá salientar sua argumentação indicando
que as relações de ver e ser visto se baseiam, nessas circunstâncias, nos efeitos “do choque” e
exigem ser amortecidos pelos esforços conscientes das atenções intensificadas (BENJAMIN,
2017, p.42). Mais adiante iremos nos reter um pouco mais a essas questões do choque, o que
se faz elementar nessa passagem é indicar que as formas de ver e ser visto se modificaram,
perderam sua aura e se modularam em uma lógica disciplinar. Os holofotes dirigem-se para
todos, todos podem ter sua vida cotidiana exaltada pelas luzes glamorosas da modernidade,
as luzes promovem a visualização de todos para todos, ser exaltado por essa iluminação pode
– e deve – parecer algo genuinamente bom, porém as sombras desses mecanismos são
proporcionais às suas luzes, a armadilha das visibilidades foi gradualmente montada e até
hoje não se encontram vestígios de seu desmonte, pelo contrário.
Essa visibilidade geral, com seu olhar disciplinado faz funcionar uma certa estrutura
relacional do poder com características ambíguas. Por um lado, pode ser “absolutamente
indiscreto pois está em toda parte e sempre alerta, pois em princípio não deixa nenhuma parte
às escuras”, mas é também “absolutamente discreto, pois funciona permanentemente e em
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grande parte em silêncio” (FOUCAULT, 2014, p.174).
O segundo eixo que fornece recursos para um adestramento efetivo foi intitulado
como “a sanção normalizadora”. Não são apenas os comportamentos impostos pelas leis
que serão julgados e penalizados, as disciplinas irão quadricular justamente os espaços vazios
deixados por essas leis: “qualificam e reprimem um conjunto de comportamentos que
escapava aos grandes sistemas de castigo” (FOUCAULT, 2014, p.175). Não serão reprimidas
“apenas” as condutas ligadas aos crimes, mas toda uma série de questões da vida coletiva,
por exemplo o tempo, com os atrasos, as ausências, as pontualidades; a própria forma de
realizar uma tarefa, irão punir as desatenções, as negligências, o erro; também recai a
penalidade no modo de ser, não é certo ser grosseiro, desobediente; a sexualidade também é
penalizada, etc. E para punir essas atitudes são desenvolvidos diferentes processos sutis que
podem ser castigos físicos, privações e pequenas humilhações, que não terão o juiz legal
como executor de tais penas, mas o próprio corpo social funcionará como um pequeno
tribunal. “Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações mais tênues da conduta,
e de dar uma função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho
disciplinar”, quando colocamos essa perspectiva no extremo da régua temos que “tudo possa
servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade
punível-punidora” (FOUCAULT, 2014, p.175).
Com as punições dos mínimos gestos e condutas, bem como o fomento para puni-las,
a operação basilar das disciplinas toma corpo: todos se vêm, todos se punem. A régua do
normal e do anormal é traçada fazendo com que a pena onipresente, onisciente e eterna, seja
aquela que “compara, diferencia, hierarquiza, homogeniza, exclui. Em uma palavra, ela
normaliza.”. É por meio das disciplinas que aparece o “poder da Norma” (FOUCAULT,
2014, p.180).
Todos devem se encaixar na normalidade, normalidade essa que é sempre forjada em
seu tempo. Com a proibição de vadiar, torna-se normal não ser vadio, torna-se normal ser
trabalhador. Punir a vadiagem é também querer normalizar o sujeito vadio, não no sentido de
perceber suas práticas peculiares enquanto “normais”, mas de querer reenquadrá-los nos
moldes do que é dito enquanto normal: dar trabalho, uma vida correta, digna, ordeira. Em
uma sociedade disciplinar é preciso colocar aquilo que escapa, que se desvia, dentro dos
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conformes, dentro da normalidade forjada. A linha traçada entre o normal e anormal será
sempre reforçada, nessas condições, para que se visualize com mais facilidade os caminhos
tortos, as curvas desviantes e recoloque-as em seus lugares devidos, normalizando-as:
punindo-as.
Aqueles que não estão dentro dessa normalidade deverão ser inseridos novamente
nela, por meio de diferentes punições. Aos que resistirem mais veementemente, os aparatos
criminais estão dispostos; já aos que apresentam resistências tão sutis quanto as investidas
disciplinares, caberão certas exclusões, algumas punições que se ligam à recriminação e à
humilhação, não reconhecimentos e principalmente a própria invisibilidade, que por ter a
visibilidade tão almejada por todos acaba se tornando um modo de punição desse corpo
social, mas é também justamente o que permite confrontar essas relações. Já estamos nos
estendendo em debates que serão melhor explorados mais adiante, retornemos ao último
ponto sobre as formas de adestramento nas disciplinas.
Temos, por fim, mas não menos elementar (inclusive será explorado por Foucault em
outros textos, com outras abordagens), “o exame”. É essa técnica que permite entrecruzar e
fazer a melhor ligação possível, combinando tanto as técnicas da vigilância que comparam e
hierarquizam, quanto da sanção que produz as normalizações. Por meio de uma série de
pequenas astúcias, métodos e técnicas diversas, o exame torna-se capaz de produzir saber.
Nas palavras de Foucault, o exame, combinando os dois primeiros eixos apontados acima,
“realiza as grandes funções disciplinares de repartição e classificação, de extração máxima
das forças e do tempo, de acumulação genética contínua, de composição ótima das aptidões”,
em resumo: o exame consegue fabricar o sujeito disciplinar com as quatro individualidades
que lhe são próprias (FOUCAULT, 2014, p.188).
Essa subjetividade composta pelas táticas mencionadas acima não passa pelos
aspectos repugnantes da vida. Não é encarada, na grande maioria das vezes, socialmente
enquanto uma individualidade ruim, muito pelo contrário: formam os modelos a serem
seguidos. E, em certa medida, todos nós seguimos. “O indivíduo é sem dúvida o átomo
fictício de uma representação “ideológica” da sociedade; mas é também uma realidade
fabricada por essa tecnologia específica de poder chamada a “disciplina” (FOUCAULT,
2014, p.189). “A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”.
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(FOUCAULT, 2014, p.135).
Em seu texto Sobre Alguns Motivos na obra de Baudelaire é apontado, por Walter
Benjamin (2019b), outros fatores da modernidade, além dos que já apontamos mais acima,
que salientam a crise na percepção social. As inúmeras inovações ocorridas que possuem a
característica comum de realizar processos complexos com apenas um gesto – como o
fósforo, o telefone e a própria máquina fotográfica- trazem consigo consequências que
implicam em uma aproximação do sujeito que as usa a uma mecanização. O que torna a vida
do ser humano mais prática, rápida e confortável é o fator essencial para o seu isolamento. A
necessidade e sensação de dependência do outro é substituída pela mecanização das relações
sociais (BENJAMIN, 2019).
Os excessos de estímulos da cidade grande com seus aglomerados de passantes
intensificam, paradoxalmente, os estímulos de solidão, de incompreensão e até de
hostilidade. A metamorfose do olhar humano na modernidade implica na perda da empatia e
da coletividade, a técnica submeteu o conjunto sensorial a um treinamento de natureza
complexa que elimina certas formas de emoções. A percepção fragmentada, desenraizada e
não coletiva interfere no outro e na imagem que fazemos de nós mesmos. A estética da
percepção é então, marcada na modernidade, pela perda da aura coletiva da experiência
(Erfahrung) (BENJAMIN, 2019b).
Erfahrung aparece em Benjamin como um dos conceitos chaves para a melhor
compreensão de sua filosofia. Para esse autor o termo - palavra do alemão que tem sua
tradução envolvida com os aspectos da experiência coletiva, social - expressa uma certa
relação do sujeito com o mundo, que não está ancorada apenas no contato rotineiro com as
outras pessoas que partilham desse mesmo mundo, mas

entrelaça-se a certas práticas

intersubjetivas específicas: é resultado do produto de um trabalho, não no sentido laboral do
termo, mas sim algo que não se obtém de imediato, fazendo necessário um tempo para seu
processamento; é marcada pela tradição, que evoca as questões criadas coletivamente entrelaçando a memória coletiva com as convicções do presente, em diálogo com a
continuidade; e é fruto da possibilidade de interseção, de comunicação que exige a presença
de sujeitos hábeis para narrar e sujeitos atentos para ouvir (BENJAMIN, 2019).
Essas experiências benjaminianas se diferenciam do que o autor chamou de Erlebnis
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que pode ser traduzido enquanto vivências e estão relacionadas às percepções mais rasas da
mente e da alma, fomentando, de maneira mais constante, as respostas rápidas do consciente
aos diversos estímulos externos. A predominância da vivência e o empobrecimento das
experiências marcam as relações sociais da modernidade, fazem com que aqueles que se
entrelaçam com esse mundo, por meio da vivência percam sua aura em nome de uma
sobrevivência no meio de espaços com estímulos constantes (BENJAMIN, 2019).
Georg Simmel, sociólogo alemão que morreu no ano de 1918, foi um importante
pensador da sociedade e deixou contribuições riquíssimas em seus inúmeros escritos, entre
eles está o pequeno texto inserido no Brasil em um livro intitulado “O Fenômeno Urbano”
(1979), que conta com outras contribuições sobre as problemáticas envolvendo as grandes
cidades. Nesse texto, “A metrópole e a vida mental” - que teve sua primeira publicação em
1902 – Simmel irá questionar-se como a base mental e a personalidade individual se ajeitam
às forças externas da cidade.
Ao adentrar na base psicológica de um Ser-metropolitano o autor irá apontar que o
processo de estímulos nervosos é intensificado na vida das metrópoles. Como a mente
humana trabalharia, principalmente, na chave das diferenciações, nas dicotomias, ou seja, é
estimulada na diferenciação da passagem de um momento para o que se segue - traçando a
linha completa do início, meio e fim - a metrópole com sua alteração brusca e ininterrupta de
estímulos exteriores formariam impressões constantes. Essas impressões, por sua vez,
ficariam registradas e

relacionariam-se de forma específica com o consciente e o

inconsciente. Os estímulos rápidos que um piscar de olhos consegue captar em um semáforo
que abre, se relacionam com os aspectos superficiais do consciente de forma quase
ininterrupta, exigindo mais e mais dessa parte específica. Em oposição a modos de vida mais
calmos e ociosos, os processos do inconsciente são menos aproveitados na vida urbana.
Nesse sentido o intelecto, a razão, as luzes do pensamento são as que melhor adequam-se a
essa constância de estímulos (SIMMEL, 1979).
Com essa configuração específica, o citadino “naturalmente” vai se adaptando aos
constantes estímulos e reage, em grande parte das vezes, “com a cabeça, ao invés de com o
coração” (SIMMEL, 1979, p.13). E a figura que se liga ao homem racional, para que sua
interação no mundo seja efetivada, é justamente o dinheiro, que iguala toda qualidade e
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diminui todas as potências individuais à pergunta: quanto? Essa espécie, bastante similar à
que vimos anteriormente com Michel Foucault, tem na racionalidade o refúgio de sua
personalidade que será moldada pela impessoalidade e pela subjetividade individual. A
incapacidade de reagir a novas sensações - já que se adaptou aos estímulos constantes – gera
uma atitude blasé típica das grandes cidades, apresentando aos outros feições pouco
amigáveis. “Uma antipatia latente e o estágio preparatório do antagonismo prático efetuam as
distâncias e aversões sem as quais esse modo de vida não poderia absolutamente ser
mantido” (SIMMEL, 1979, p. 18).
O homem racional aprendeu a responder aos estímulos e soterrou na memória os
vínculos que carregam com os outros que estão à sua volta. “Os problemas mais graves da
vida moderna derivam da reivindicação que faz o indivíduo de preservar sua autonomia e
individualidade de sua existência em face das esmagadoras forças sociais, da herança
histórica, da cultura externa e da técnica de vida” (SIMMEL, 1979, p.11).
Dessa forma, as relações inseridas nessa moderna “economia geral de poder” devem
ser entendidas como: “uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens
diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, se repetem, ou se imitam, apoiam-se
uns sobre os outros, esboçam aos poucos a fachada de um método geral.” (FOUCAULT,
2014, p.136). Não são as práticas grandiosas que se fortalecem nesse dispositivo, mas sim as
pequenas astúcias que são dotadas de um poder grandioso de difusão, arranjos carregados de
sutilezas com aparências inocentes, que procuram coerções sem pompas, sem grandezas, mas
que “são elas que levaram à mutação do regime punitivo, no limiar da época
contemporânea.” (FOUCAULT, 2014, p.136).
“A disciplina é uma anatomia política do detalhe.” (FOUCAULT, 2014, p.137).
Temos, portanto, que não é apenas por meio da criminalização das condutas que envolvem a
vida do vadio que a exaltação da vida laboral dar-se-á, mas sim por inúmeros mecanismos
que atuarão nas miudezas da vida de uma sociedade inteira para fabricar um certo tipo de
sujeito. Agora que já percorremos um longo trecho teórico necessário para percebermos as
sutilezas dos arranjos que estamos lidando, na tentativa de evidenciar as relações existentes
entre as representações que envolvem a vida dos vadios, vamos retornar nossa atenção para
as questões específicas à formação brasileira.
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2.2
Na Era Vargas (1930-1945) uma série de medidas foram tomadas, trazendo mudanças
institucionais significativas que fomentavam uma certa uniformidade nas ações
governamentais, maiores regulamentações sobre assuntos até então tratados dispersamente e
a criação de aparatos educacionais, trabalhistas, culturais, assistenciais que dialogam com as
noções caras à modernidade, tão perseguida.
Tito Galvani Neto, em seu texto Uma análise sobre os programas de combate à
pobreza durante a primeira gestão de Getúlio Vargas (1930-1945), indica uma série de
medidas – entre elas a criação da carteira de trabalho, o fomento da seguridade social, a
garantia do salário mínimo, a criação do Serviço de Nacional de Aprendizagem industrial
(SENAI), a uniformização da educação, etc. - que colocava o trabalhador em uma posição
privilegiada na sociedade. Os direitos ligados ao trabalhador avolumam-se e fazem parte de
um arranjo em que esse sujeito terá destaque (GALVANI NETO, 2013). Outros órgãos
também merecem destaques em suas criações, uma vez que são elementares para
entendermos que as astúcias disciplinares estão nos mais variados arranjos da vida coletiva,
como por exemplo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), criado não por
acaso no ano de 1934; e ainda o Departamento de Inteligência e Propaganda (DIP) criado no
ano de 1939. Essas esferas governamentais dialogam diretamente com a vida cotidiana
brasileira e promovem certas mudanças elementares para a formação do sujeito trabalhador.
Passeando entre algumas análises realizadas, por meio da literatura e do samba,
iremos perceber como se colocaram certas influências capazes de modificar a percepção
sobre a vida ociosa, fazendo daquela vida oposta, a vida ligada ao trabalho, cada vez mais
sendo encarada enquanto o normal.
Antonio Candido (1970) em seu importante escrito Dialética da Malandragem,
propõe uma interpretação singular sobre o local representativo em que se situa o romance de
Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. Cândido irá debater
algumas teorias literárias para indicar sua argumentação baseada na dialética da ordem e da
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desordem, sendo a persona do malandro aquela que consegue transpassar esses dois polos.
Leonardinho, personagem principal do romance mencionado, seria a representação da
malandragem, sendo capaz de viver aventuras nos submundos da desordem e peregrinações
nos caminhos da ordem. Esse personagem funcionaria como uma linha equatorial que
demarca os dois hemisférios opostos, da ordem e da desordem. E ambas polaridades
atrairiam o personagem para seus extremos, ao longo de sua vida, e ao longo do romance. Ao
final do livro, Leonardinho, que tanto teve rixas com Major Vidigal – representante mor do
polo da ordem – acaba por ser absorvido pelos imãs convencionalmente positivos e tem
como fechamento de sua história o casamento com uma de suas namoradas da infância e o
ajuntamento aos aparatos da vida militar (CÂNDIDO, 1970).
Vera Ceccarello e Elide Rugai Bastos (2017), abordando a temática da ordem,
desordem e da malandragem enquanto elementos estruturais no processo do desenvolvimento
urbano dentro da obra já mencionada de Manuel Antonio Almeida, Memórias de um
Sargento de Milícias2 e do livro Madame Pommery3 - do escritor Hilário Tácito, irão colocar
em comparação os dois personagens principais dessas obras, apontando para as linhas
comuns entre eles. Em ambas os casos têm-se personagens que caminham nas desordens,
mas acabam por se estabelecerem no polo positivo da ordem. Os caminhos tomados por
Pommery são ditos enquanto certos, e é aspirado pela personagem, que sempre sonhou em ter
a vida glamourosa paulistana e o final de seu romance é marcado também pelo casamento
(CECCARELLO, BASTOS, 2017).
Em ambas as análises sobre as obras citadas acima, vemos que há uma divisão clara
entre um mundo correto, ordeiro e positivo e uma vida que dialoga com as esferas
consideradas negativas e que irão abordar as questões ligadas aos jogos, à vadiagem e
ociosidade, à prostituição, as artes de enganar os outros para conseguir o que se quer, a saber
lidar com os dessabores da vida de formas que não são legalmente corretas, etc. O
personagem malandro aparece como uma linha que vai costurando os dois polos, entretanto,
em ambos os romances analisados essa linha irá dar seus nós justamente nos polos
considerados positivos. Leonardinho vira Sargento de Milícias. Mme Pommery abandona a
vida ligada ao cabaré de luxo, casa-se e estabelece sua vida na alta sociedade da cidade de
2
3

Manuel Antônio de Almeida, 1853, Rio de Janeiro.
Hilário Tácito, 1919, São Paulo.
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São Paulo.
Podemos perceber com esses exemplos da literatura brasileira as tensões existentes
nos contextos sociais das épocas retratadas em cada obra, em que a figura do malandro – da
vida ligada ao ócio - não aparece totalmente negativada, mas já flerta com a atração da vida
confortável nos polos positivos da ordem. Major Vidigal e Coronel João Batista Pinto
Gouveia, com todas as suas complexidades e inconsistências, representam o mundo ligado à
ordem. Leonardinho e Mme Pommery não estão ligados inicialmente a esse universo, ainda
carregam traços da desordem, da malandragem, porém, ao longo da jornada pessoal de cada
um, acabam por entrelaçarem-se com as cordas invisíveis do polo positivo. Vão, ao longo da
narrativa pessoal retratada nos romances, tornando-se sujeitos exemplares, que domaram os
instintos vadios, venceram na vida e tornaram-se dignos de prestígios. Dessa forma temos
dois aspectos elementares, vindos do mundo da literatura: a demarcação de mundos opostos,
em que o caminho “normal” será em direção ao polo positivo e ainda a exaltação desse
caminho por meio da própria literatura romântica.
Walter Benjamin, em sua consolidada análise sobre O narrador, irá afirmar que uma
das causas pelas quais as experiências coletivas estão em baixa na bolsa de valores da
realidade é justamente pela morte da narrativa e ascensão do romance no início do período
moderno. A disseminação desse gênero literário só se faz possível graças à difusão da
imprensa e nele teremos menos as práticas ligadas às tradições passadas pelos aprendizados
da própria experiência do que aquelas ligadas às segregações do indivíduo isolado. “Escrever
um romance significa, na descrição de uma vida humana, levar o incomensurável a seus
últimos limites. Na riqueza dessa vida e na descrição dessa riqueza, o romance anuncia a
profunda perplexidade de quem a vive” (BENJAMIN, 1987, p. 201). Tomando por
incomensurável, aquilo que não tem medida comum com o outro, percebemos que o romance
pode ser aquilo que irá colaborar para a criação da imagem de uma vida humana em que
outro não será utilizado enquanto régua, mas antes as idealizações de um certo modo de
viver, que não encontrará respaldo na realidade mesma. Descrever essa vida individual e
relatar as riquezas desse modo particular de se viver é também salientar as incoerências dos
personagens dessa vida, sem experiência. Forjando uma vida normal, o real da vida se perde,
junto com a aura, e com a experiência.
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Entretanto, aqueles que vivem nas ruas, que outrora revestiam a capa da mendicância
e que se cobriram também com os cobertores da vadiagem não cabem nem nas grades
correcionais institucionais, não seguirão os passos de seu parente que compartilha da vida
mansa, e muito menos participarão das vidas ordeiras enquanto sujeito disciplinar moderno, e
é isso que gostaríamos de salientar nessa última trilha desse segundo caminhar.

3 - Outros vadios
Nesse último percurso, tentaremos cruzar os diferentes caminhos trilhados até aqui,
para que os terceiros espaços fiquem em evidência. O grande movimento de criminalização
da vida vadia tece suas tramas sobre todo corpo social, bem como os inúmeros mecanismos
da economia geral do poder disciplinar. Ambas perspectivas atingem os sujeitos tema dessa
dissertação, entretanto, a vida vivida, em meio as ruas da cidade, consegue escapar por
algumas frestas dessa tessitura. Escapar não significa não ser atingido, mas antes ser atingido
e produzir efeitos que não são os esperados, que não se enquadram nas respostas que se
esperava.

Os vadios de ontem, ao serem atingidos tanto pelos procedimentos de

criminalização, quanto pelos espelhos da disciplina – conseguem construir formas diferentes
em meio a essas possibilidades de assujeitamentos.
3.1
Não é nenhuma novidade que as instituições punitivas, que apresentaram o modelo
prisional como forma elementar de funcionamento, não efetivaram seus objetivos. E não
demorou muito tempo para que fossem percebidos seus efeitos negativos, e nem para que as
críticas de tais modelos fossem feitas. Entretanto, essa escolha punitiva vigora, com mais ou
menos força, ainda hoje. Foi justamente nessa chave que se deu a genealogia foucaultiana
sobre a prisão, mostrando que na realidade são nas supostas falhas dos funcionamentos
desses espaços que seus sucessos devem ser buscados. Os mecanismos prisionais, na medida
em que são espelhos em negativo do corpo social inteiro, fazem da prisão uma forma
majoritariamente aceita, inclusive pelos que tensionavam sua existência.
Foucault (2014) afirma que no momento seguinte à instauração das prisões, seus
efeitos e sua realidade física já eram denunciados como um dos grandes fracassos do sistema
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jurídico. Já nos anos de 1820-1845, as críticas ao modelo prisional eram realizadas, e o
filósofo as coloca em lista e indica que não houve, desde então, grandes mudanças nessas
formulações, até o momento em que ele escrevia. As críticas pontuadas pelo pensador são
aquelas clássicas que dizem respeito à ilusão da redução nas taxas de criminalidade, da
delinquência, da reincidência, etc. (FOUCAULT, 2014, p.259 - 263). Podemos extrapolar
essas críticas para o universo da vadiagem e as equiparar na medida em que grande parte dos
vadios e mendigos seguiam pelas vias prisionais, ou assistenciais que carregam mais ou
menos os mesmos moldes.
Myriam Sepúlveda dos Santos (2004) apresenta, na trajetória institucional da Colônia
Correcional de Ilha Grande, que dois anos após sua inauguração já se faziam necessárias
mudanças para que os objetivos colocados no momento de sua construção fossem efetivados.
A autora aponta para uma grande defasagem entre a lei e a sua aplicação, salientando que
além dos problemas de operacionalização e cuidados mínimos para manter o espaço
funcionando, existia uma série de desobediências internas, revoltas, etc. Segundo a autora:
“O desejo de vingança e retaliação que povoava as praças públicas medievais não parece ter
sido completamente abolido pelo novo sistema que fora instalado.” (SANTOS, 2004, p. 161).
O espaço interno das casas de correção proporcionava os encontros dos desvios, que juntos
confabulavam contra a violência sofrida, não apenas pelos métodos tradicionais de rebelarse, mas por diversas artimanhas, pequenos golpes, falcatruas e ações comuns à vida
malandra. Não foi separando, isolando e forçando o trabalho que a vida vadia adestrou-se.
Também encontraremos indícios dos insucessos prisionais no texto de Teixeira, Salla
e Marinho (2016). Os autores salientam também essa defasagem entre a aplicação da lei e as
ações que recaíam sobre a categoria forjada do sujeito vadio que irá proporcionar o
funcionamento dos ilegalismos, mas também a desconformidade entre o discurso regenerador
corretivo e as práticas arbitrárias recorrentes. As falhas dos espaços correcionais, de um lado
produzem as estradas para os caminhos das práticas ilegais – no sentido foucaultiano do
termo – mas também deixam evidentes que aqueles modelos não funcionam para os fins que
se inscrevem nas formulações legais. Se considerarmos que a problemática envolvendo a
vadiagem, que se liga diretamente às pessoas que utilizam as ruas como morada, apresenta ainda nos dias de hoje - um crescimento considerável, percebemos facilmente que o fato de
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prender os vadios não solucionou efetivamente o “problema”.
Não é retirando uma pessoa de seus hábitos na rua que efetivamente esse sujeito não
irá voltar para a rua, além de poder incorporar os seus hábitos aos novos locais em que se
irão inserir, no caso de uma minoria, as casas de correção, e ao número maior de casos à
essas passagens cotidianas pelas delegacias, bem como também uma certa reincidência à vida
vadia é mais que possível, basta nos atentarmos para os relatos atuais que indicam a
persistência de certos modos de viver, mesmo com a modificação situacional das pessoas que
“saíram das ruas”.
Um relato que surgiu durante uma de meus encontros etnográficos proporcionados
pelo acaso e que pode contribuir para exemplificar o ponto que estamos insistindo aqui foi ao
conversar com um jovem que se apresentou como Palhaço Banana. O rapaz disse que já não
estava morando na rua e que tinha conseguido um emprego, mas que todos os dias passava
ali para encontrar com os amigos. Os saberes aprendidos ao se inserir completamente no
mundo das ruas não desaparecem, as amizades continuam. Mesmo se algumas pessoas
“saírem” das ruas, podem continuar frequentando os espaços que lhe eram cotidianos, etc. Os
exemplos são diversos, mas o que norteia a questão pode ser resumidamente apresentada da
seguinte forma: as instituições que foram direcionadas como caminho para os vadios de
ontem, e os mendigos de anteontem, não deram conta de modular a realidade dos que lá
estiveram detentos, pelo contrário fizeram com que novas formas de revoltas fossem
fomentadas, novas astúcias institucionais fossem construídas, proporcionando não a
reeducação do vadio, ou a ressocialização dos internos, mas sim a modulação das grades
prisionais às táticas dos sujeitos que lá estavam. Para dizer o óbvio, a vadiagem, forjada
juridicamente, ainda persiste mesmo que se prendam os vadios.
Porém, o que nos interessa de forma mais persistente neste estudo é perceber como
esse universo das ruas escapa também das formas sutis de disciplina, das capacidades
produtivas de tais arranjos. E também salientar quais são as diferenças entre um corpo
disciplinado - bem como sua relação com aquilo que garante o sucesso das disciplinas - e
aquele outro que foi enquadrado com mais afinco, no período que nos detivemos neste
segundo caminho, como um corpo vadio. Para tal empreitada compararemos os pontos
essenciais das teorias foucaultianas com as percepções vindas dos percursos etnográficos e
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análises bibliográficas sobre a temática da pesquisa aqui desenvolvida.

3.2
A primeira tática utilizada para a construção de corpos dóceis está ligada a questão
dos espaços, à arte de distribuir em certos espaços, certos sujeitos. Num primeiro momento
podemos indicar que as construções da cidade, as formas de organizar as ruas e as inúmeras
higienizações colaboram para moldar os corpos errantes que vivem na rua, porém, se
olharmos com mais atenção encontraremos linhas tensionais, tanto dessas repressões
urbanísticas - como a insistência de alguns, que não tendo mais como dormir em certos
bancos de praças (aos quais ganharam ondulações, não permitindo que um corpo possa deitar
ali), deitam-se embaixo dessas construções, ou criam técnicas para driblar essa modulação quanto os tensionamentos que surgem com a construção da própria residência nos lugares
que foram destinados às passagens. A construção de casas não convencionais em meio à rua
ocorre por lógicas que escapam a alguns entendimentos da razão, para além das escolhas de
sobrevivência, entram nessa lógica outras questões que se ligam aos sentimentos, às
referências da memória, e às relações com o entorno daquela localidade.
Entretanto, o que mais salienta as tensões das tentativas de docilizar esses corpos já
marcados pelos seus desvios, por meio das artes das distribuições, é a dificuldade de saber
com exatidão suas localidades. Podemos até nos familiarizar com um certo sujeito que faz
morada em uma determinada rua que passamos sempre, mas não é garantido de que um dia
qualquer, ao passar por essa mesma localidade, encontre-se ainda ali a casa montada. Pode
até ser possível encontrar os espaços físicos da casa, mas seu morador aparenta não estar por
perto e não deixou nenhum sinal de onde foi ou que horas volta. Para saber seus passos é
preciso conhecer sua vida inteira, suas preferências, seu cotidiano e para ter acesso a esse
conhecimento é preciso um esforço maior que aquele vindo com as informações frias dos
relatórios policiais e dos jornais.
Tanto por variáveis externas ou por questões pessoais, as pessoas que vivem nas ruas
possuem a itinerância enraizada em suas vidas. Em sua dissertação A Rua em Movimento:
experiências urbanas e jogos sociais em torno da população de rua, Daniel de Lucca R.
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Costa (2007) - utilizando-se de diferentes narrativas de pessoas envolvidas com o mundo da
rua e entendendo esse universo como um dispositivo próprio, que insere a sua especificidade
nos arranjos da cidade, pontua que uma parte significativa da experiência de viver nas ruas se
entrelaça com os signos da circulação e da mobilidade (DE LUCCA, 2007). Mobilidade essa
que não é apenas territorialmente física, mas também identitária, moral, social, política,
econômica, religiosa, etc. No universo das ruas, as questões concretas da racionalidade de
organizar a vida, como um endereço, ou uma definição religiosa, a escolha de um partido
político e até o que envolve a moral, tornam-se embaraçadas.
A segunda astúcia disciplinar é interligada pelas questões dos horários incorporados
aos corpos, os horários e as atividades controladas pelo relógio do corpo dócil. Algumas
considerações tornam-se possíveis para percebermos as diferenças entre esses corpos e os
que fogem à disciplina. As rotinas da rua são ligadas diretamente às vontades dos sujeitos, e
às circunstâncias do momento. Por mais que se tenham certos horários de almoços em
instituições públicas, ou certos locais que fornecem marmitas, ou ainda espaços para tomar
banho, etc. o que irá nortear as escolhas das atividades do dia relaciona-se majoritariamente
ao desejo pessoal de cada um e com as ocorrências da vida que se apresentam de forma não
controlável.
Durante o debate realizado pelo Centro de Documentação e Memória da UNESP no
ano de 2017, intitulado Violência contra a mulher em situação de rua, uma fala proferida por
um ouvinte – que vivia nas ruas – pode suscitar a visualização dessa diferenciação de rotinas.
Esse sujeito perguntou para a palestrante o que ela faria após o término do evento, ao que ela
respondeu, sem saber muito o que ele estava querendo dizer, que iria “cumprir outras
demandas acadêmicas”. O rapaz deu uma risada mínima e disse que quando saísse dali, ele
iria se “deitar e observar o céu”. Essa consideração marca, além de diferentes condutas
cotidianas, uma certa divergência também nas formas corporais e gestuais visíveis a todos, o
ócio e a aparente inutilidade que permeiam essas vidas. Ficar sentado em meio à multidão
que transita rumo a seus afazeres diários tensiona por si a obediência do corpo que precisa
estar, o todo tempo, realizando procedimentos e gestos úteis. Outro exemplo que surge nos
relatórios feitos pela Equipe SUR durante a Pesquisa Social Participativa pode ser observado
com a seguinte fala, feita em uma das rodas de conversa dessa pesquisa: “Voltar à rotina é
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muito difícil. Ter o tempo marcado pelo tempo do relógio a gente não tá mais acostumado.
Viver na rua não dá para marcar no tempo. Viver na rua é uma adrenalina constante” (SUR,
2016, p. 62). Com essa fala fica mais que evidenciado um tensionamento perceptível entre
sujeitos diferentes, uns que vivem o tempo da rotina, do relógio, outros que vivem em um
tempo que não dá para ser marcado convencionalmente, um tempo sublinhado pela
adrenalina.
A terceira perspectiva que podemos tensionar refere-se à apropriação e organização
do tempo das experiências singulares. Não existem muitos registros dos acontecimentos
feitos no mundo das ruas, mas sabemos que esse universo persiste. Porém sua história, seus
agentes, os personagens de suas tramas são conhecidos, majoritariamente, apenas na
experiência vivida por eles. A história pessoal de cada um também não se liga à questões
caras ao corpo social disciplinado como “qual a sua profissão”, muitas vezes são histórias
conturbadas, que não apresentam linearidade, sendo até difícil de captar um eixo estrutural
nas narrativas, do tipo “nasci, cresci, vivi, morri”. Parece que a história, bem como os
processos cotidianos vividos por aqueles que os desenvolvem nas ruas não podem ser
contados de outra forma a não ser por meio de suas próprias palavras. E quando a narrativa
pessoal está presente, as linhas ordeiras das histórias lineares, dos começos, meios e fins
embaralham-se e perdem seus sentidos racionais.
Segundo Ecléa Bosi, em seu estudo primordial Memória e Sociedade: lembrança de
velhos (1994), utilizando-se de Walter Benjamin, diz o seguinte: “Os agonizantes são jogados
pelos herdeiros em sanatórios e hospitais. Os burgueses desinfetam as paredes da eternidade.
No entanto, todo o vivido, toda sabedoria do agonizante pode perpassar por seus lábios.”
(BOSI, 1994, p.88). Aqui aparece o narrador, um personagem que encontraremos ao final de
nossa travessia e que é capaz de transformar sua matéria e vida humana por meio da
transmissão de seu conhecimento. A partir de sua experiência, sua lição, sua própria dor
nasce o talento para narrar e sua dignidade é contá-la até o fim, sem medo (BOSI, 1994,
p.91). O narrador esbarra também nos ordenamentos disciplinares, e a organização do tempo
desse personagem envolve-se com mais facilidade ao universo das ruas.
Já no que diz respeito ao bom adestramento desses corpos dóceis, temos alguns
tensionamentos que se interligam à vigilância, à sanção que normaliza e ao exame. Na
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primeira esfera temos o grande debate sobre a visibilidade. Nesse caso específico das
disciplinas, a armadilha da visibilidade tem dificuldade em capturar suas presas. O fato de
não serem percebidos pode contribuir para a criação de formas de vida que não são abraçadas
pelas asas do corpo disciplinado. Sem a visibilidade, a punição disciplinar tem de recorrer a
outros meios para se sustentar. O perigo da visibilidade nesse caso se entrelaça à
possibilidade de criminalização direta – e que envolvem outros caminhos vistos acima – mas
aquelas táticas de controle por meio da visibilidade em massa, onde todos podem se
controlar, esbarram nas artimanhas de saber viver em meio ao desconhecimento, a
invisibilidade, e a apatia do olhar negado.
Outro ponto de análise está ligado às sanções normalizadoras, a partir da ótica
foucaultiana, que funcionam como um pequeno tribunal, onde a normalidade deve ser
sancionada para todos. De fato, sabemos que a rua tem suas regras próprias e que os casos de
violências, brigas, desavenças e discussões permeiam esse universo, porém essas punições e
sanções obedecem a outras lógicas. Se considerarmos a ótica da sociedade disciplinar, as
sanções normalizadoras também encontram certas barreiras nesse universo. Temos que, nesse
caso, a punição para alguém que se desvia da ordem, morando na rua, certamente se ligou
aos castigos mais severos e, como vimos, à intensa criminalização, entretanto as outras
punições desses mecanismos dialogam com a exclusão, a humilhação e a pequenas sanções
morais. Vimos acima que a tentativa de encaixar as pessoas que fazem das ruas sua moradia
pode ser encarada como uma tentativa de aplicar essa sanção e normalizar aquela pessoa,
porém muitos insistem em permanecer nas ruas e para esses cabem o distanciamento e todas
as pequenas humilhações que se enveredam junto ao preconceito e estigma. Porém, como
também vimos acima, as pessoas que vivem nessa lógica sabem lidar com essas sanções, elas
constroem suas vidas dentro dessas pequenas humilhações cotidianas e sabem sobreviver
com pouca empatia coletiva. Muitos, ao permanecer nas ruas, recusam a normalidade, e –
conseguindo permanecer nelas – apresentam outros tensionamentos à normalidade. Se o
normal é ter uma casa e um cachorro, alguns anormais terão lonas, tábuas e pombos de
estimação. As sanções normalizadoras que funcionam como punição social do corpo
disciplinado podem reforçar - nesses espaços negativados – as possibilidades de tensionar a
ordem. O que para o corpo disciplinado surge como punição, nesses outros espaços será
justamente o que permite distanciar-se desses mecanismos, podendo percebê-los e encará-los
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em outras chaves.
Como último aspecto teórico, temos as noções que se ligam ao exame, técnicas que
combinam a vigilância e a punição. Mais uma vez teremos alguns tensionamentos de uma
complexidade que extrapola as análises feitas aqui, mas que são importantes para
percebermos as construções no poder disciplinar. Certamente as revistas e as batidas policiais
frequentes no mundo da rua são uma forma de efetuar o exame, o sujeito é colocado em
evidência e a necessidade de produzir dados sobre eles é também solicitada. Entretanto, as
coisas não são tão uniformes assim quando se trata do universo das ruas. Primeiro porque os
dados coletados por esses meios carregam grandes chances de inconsistências, tanto por
perda de documentos e registros, quanto por mentiras contadas pelos sujeitos, nas mais
diversas situações. Em segundo lugar, sabemos que esse mecanismo de exame atua em outras
esferas, mais sutis, uma de suas características marcantes é a produção de conhecimento,
informações e saberes que documentam a vida dos indivíduos e faz uso delas para efetivar as
tramas disciplinares. Não é apenas a prisão que funciona como um saber-poder.
O conhecimento sobre o mundo das ruas, a contagem, registro de suas peculiaridades,
as tentativas de criar um perfil e observação de seus hábitos é relativamente recente. Apesar
de ter sido criado em 1934, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística só considerou
realizar um CENSO do povo de rua no ano de 2020, e ainda sim foi indicado que tal
realização poderia ser inviável. E, de fato, até o momento de escrita deste trabalho a
empreitada não foi concretizada. Isso não significa que não há produção dessa espécie de
saber sobre aqueles que moram nas ruas. A cidade de São Paulo realiza pesquisas com uma
frequência considerável sobre essa temática, porém tal movimento tomou força apenas no
ano 2000. Se compararmos a produção de conhecimento dos aspectos menores da vida de
uma sociedade inteira, desde os anos de 1934, à produção de conhecimento dos pormenores
da vida vivida nas ruas, fica claro que existe uma grande diferença nessa produção de dados.
Ao considerar aqui que a visibilidade e o registro das individualidades fornecem materiais
elementares para a atuação das disciplinas, esse lapso temporal e de produção pode ser
entendido como uma barreira a esse mecanismo disciplinar.
Marco Antônio Carvalho Natalino, em seu texto inserido nos espaços de discussão do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), nos indica a seguinte realidade vista no
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ano de 2016: “O Brasil não conta com dados oficiais sobre a população em situação de rua” e
ainda, para resumir, “o conhecimento dos sujeitos, sua localização, métricas e padrões – lhes
limita o acesso ao registro, monitoramento e fazer estatal.” (NATALINO, 2016, p.7). Para
muitos, incluindo pessoas que estão ligadas ao universo das ruas, tais constatações são
inteiramente

negativas,

porém

quando

utilizamos

os

óculos

foucaultianos

dos

funcionamentos gerais disciplinares podemos perceber que nas tramas negativadas podem
surgir as tensões questionadoras da ordem vigente.
3.3
Aqueles que desenvolvem suas vidas em meio à rua, que durante um período grande
da história brasileira - do final do século XIX e ao longo do século XX – foram se
constituindo junto à categoria da vadiagem, e não se encontram nem “reeducados” pelas
instituições e casas de correção, mas também não seguiram os passos de alguns malandros que foram deixando os traços da vida ociosa e seguindo o rumo da vida laboral – encontramse em um espaço social distinto, cujas percepções e formas de lidar com a vida são outras. O
vadio não é o delinquente nem o malandro. Escorregou tanto das disciplinas, como das
perspectivas do trabalho que se impuseram para a sociedade inteira, o que não quer dizer que
essas configurações estejam presentes a todo momento em suas vidas, mas

elas são

compostas, reconfiguradas e apresentam perspectivas outras.
Os escritos que Walter Benjamin deixou sobre Baudelaire demonstram um esforço
teórico do filósofo para construir a figura desse poeta enquanto um herói, porém o heroísmo
em Benjamin não é nem de longe parecido com aquelas imagens caricatas de sujeitos
considerados bonzinhos salvando vítimas de uma tragédia. O heroísmo de Baudelaire fundase em sua barbárie. Sua vida conturbada, cheia de trambiques, enrolações e pouca glória - em
uma Paris com escritores famosos que viviam seus prazeres luxuosos, vindos do
reconhecimento de seu público, como Victor Hugo – o colocou em um espaço singular, na
visão de Benjamin. Esse herói não se espelha na candura de Abel, mas na imundície de
“Caim, o antepassado dos deserdados” (BENJAMIN, 2019b, p.23).
Não foi aceitando, enaltecendo, glorificando e ajustando-se à sua época que
Baudelaire construiu sua obra (podemos pensar aqui também em Van Gogh). Foi explorando
as negatividades, os pessimismos, os espaços ignorados, as vidas sujas, foi exaltando a
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podridão de uma sociedade que se modificava que sua arte ganhou força. E o tensionamento,
que o coloca justamente nos espaços heroicos da barbárie benjaminiana, é que seu
reconhecimento e fama deram-se justamente no capitalismo avançado, momento auge das
vivências. Imaginando espaços vazios e colocando sua poesia nesses lugares, percebendo os
destroços da modernidade que já se anunciava, Baudelaire encarou os efeitos dessas
vivências de frente, esgrimindo por entre as realidades sem experiências, construiu sua
poesia. O poeta olha para as interações sem aura e retira delas um sumo que escancara a
própria pobreza dessas interações, para Benjamin “A alegoria de Baudelaire – ao contrário da
do Barroco – traz as marcas da cólera, indispensável para arrombar as portas deste mundo e
deixar em ruínas as suas construções harmoniosas.” (BENJAMIN, 2019b, p. 168).
O vadio, que consegue permanecer no seu caminho desviante e vai manter a tradição
de viver em meio às passagens, que faz da rua seu espaço próprio, sua morada, é também
descendente de Caim. As forças dos ordenamentos sociais o transpassam e o colocam nos
espaços negativados desses arranjos, sua vida é desenvolvida entre as margens da
recriminação normativa da sociedade e da constante violência dos aparelhos de
criminalização. Dentro desse rio da vida coletiva, com as margens firmes a sua volta, esses
sujeitos constroem suas vidas, situando-se numa espécie de localidade outra, nem corrigidos
pelas instituições jurídicas, nem normalizados pelas operações disciplinares, mas sim em
uma terceira margem das instituições.
O longo caminho que acabamos de percorrer trouxe as considerações, por meio dos
aportes teóricos de Michel Foucault, da formação de uma sociedade em que a economia geral
de poder dialogava mais fortemente com as práticas e perspectivas disciplinares, passamos
também por alguns processos históricos do Brasil durante o final do século XIX e ao longo
do século XX. Porém, sabemos que as contribuições desse filósofo não se limitaram às
relações disciplinares, elas caminharam para acompanhar as sobreposições no poder e indicar
as mudanças em suas “economias gerais” e seus arranjos normativos não lineares. São nessas
modificações que iremos nos debruçar a seguir, no terceiro caminho desta jornada, com um
personagem que se sobrepôs ao vadio,

avolumou-se, multiplicou-se e é configurado

enquanto uma “população em situação de rua”.
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Imagem 3: Construtor.
Fonte: Fotografia feita pela autora, Santo Amaro - São Paulo, 2019.
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CAMINHO 3 – A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A SEGURANÇA DA
MORADIA

“Eu devia estar contente porque eu tenho
um
emprego
Sou o dito cidadão respeitável
E ganho quatro mil cruzeiros por mês”
(Raul Seixas, Ouro de Tolo, 1973)

As trilhas que serão percorridas a seguir apresentam a dificuldade de estarem se
formando, conforme caminhamos. Os aspectos abordados tratam de um espaço temporal muito
próximo e carregam nuances que ainda estão se revelando, não que os outros caminhos não
tratassem do presente – muito pelo contrário, como deixamos avisados no início dessa travessia –
mas, nesse percurso específico, os nós estão ligeiramente mais atados. Os objetivos que
perseguiremos são, primeiramente, perceber o movimento da emergência de uma “população em
situação de rua” no Brasil, tendo como pano de fundo as mudanças legislativas que ocorreram
para retirar a mendicância do “hall” das condutas criminalizadas, bem como as construções de
diversos programas governamentais direcionados a essa população, que representam uma
perspectiva diferente das que vimos até então.
Iremos abordar essas mudanças esquematicamente separadas, mas suas produções e
efeitos andam juntas. Feito esse rápido recorte dos marcos legislativos em busca da
descriminalização da mendicância e da vadiagem, bem como os marcos institucionais que
refletem a ebulição das políticas públicas destinadas às pessoas que vivem na e da rua, iremos
costurá-los com as perspectivas foucaultianas sobre as relações que se inserem nas dinâmicas de
uma certa economia geral de poder, que tem os dispositivos de segurança em evidência,
encontrados na contemporaneidade nas relações que perpassam a categoria analítica a qual
Michel Foucault (2008) chamou de biopoder. Por fim, na terceira parte dessa terceira caminhada,
deixando evidente a relação entre os fatores colocados acima, poderemos perceber as sutilezas
que o morar na rua representa nos dias atuais, salientando, mais uma vez, outras possibilidades
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frente aos assujeitamentos que se entrelaçam a esse universo.

1 - Deslocamentos Contemporâneos
No ano de 2009 a Lei nº 11.983 é instituída, revogando o artigo 60 da Lei de
Contravenções Penais de 1941 que criminalizava as condutas relativas à mendicância. No ano
anterior, 2008, temos a publicação da Política Nacional para a Inclusão da População em
Situação de Rua e, em 2009, consolida-se, com o Decreto nº 7053, a Política Nacional para a
População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento
no Brasil. Esses marcos legais não surgiram de forma rápida e não estão desancorados das
transformações sociais e das próprias mudanças e reconfigurações nas relações de poder. Para
melhor entendermos esses fluxos de mudanças do que antes era considerado mendigo e vadio, e
que surge atualmente enquanto uma população em situação de rua, iremos separar essa primeira
trilha da seguinte forma: em um primeiro momento abordaremos as mudanças relacionadas ao
fim da criminalização da mendicância, bem como os movimentos que dialogam com a
emergência de uma nova constituição; em seguida iremos adentrar nas especificidades das
políticas públicas destinadas à população de rua e nas definições que surgem desse movimento.
1.1
No dia 04 de maio de 1981, o Deputado Walter Silva envia para apreciação da Comissão
de Justiça o Projeto de Lei nº 4.429, com a proposta de revogação do art. 59 da Lei das
Contravenções Penais. O projeto é aprovado pela Comissão de Justiça e também pela Câmara
dos Deputados em setembro do mesmo ano, porém é rejeitado e arquivado em agosto de 1982.
Apesar de ter tal destino, que não foi ainda modificado – perdurando as legislações que
recriminam o ócio até os dias atuais - o projeto tem aqui sua relevância maior no que diz respeito
às mudanças ocorridas nessa época no Brasil. A justificação utilizada pelo Deputado elucida o
campo de tratamento da temática, bem como as problemáticas da época, expostas da seguinte
forma:
“Hoje, o problema da vadiagem é de suma delicadeza e
tem conotações diferentes. As populações passaram a concentrarse nas grandes cidades, com urbanismo cada vez mais sofisticado,
onde a presença das máquinas substituindo o homem é cada vez
mais acentuada, gerando o problema do desemprego. Os
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desempregados não podem ser confundidos com ociosos ou
vadios, nem ser perseguidos e condenados por se encontrarem
numa situação precária decorrente de uma série de fatores. Em
um Estado, como o nosso, incapaz de garantir emprego a todos, e
onde o desemprego cresce, pela recessão econômica e por
motivos até climáticos, não é justo incriminar-se como vadiagem
a falta de trabalho, por falta de emprego” (BRASIL, PL.4429, p.5
1981).

Com essa longa citação, fica demarcado que a crise no mundo do trabalho relaciona-se
às questões do mundo da rua, o ponto central da justificação desse projeto é que não se deve
incriminar como vadios aqueles que não possuem trabalho, lançando luz sobre a questão do
desemprego e a crise que o contorna. Se anteriormente vimos que foi preciso mecanismos que
fizessem com que os sujeitos trabalhassem, agora o momento delineia-se ao avesso: falta
emprego, sobram sujeitos trabalhadores. Além das interessantes pontuações sobre o Estado
brasileiro e a ênfase no caráter sociológico da questão, percebemos que os rumos do debate sobre
a temática aqui tratada já começam a se enveredar por outros cursos. Uma vez que o mundo do
trabalho não comporta mais o sujeito trabalhador, o seu oposto negativado, o vadio, também será
afetado por essa crise.
Matheus Cunda e Rosane Silva (2020) no artigo Me chamam rua, população, uma
situação: os nomes da rua e as políticas da cidade, salientam que as formas históricas do modo
de chamar aqueles que utilizam a rua como morada estão, em sua maioria, relacionadas à falta e,
mais ainda, a relação dessa falta com a própria cidade, uma vez que a posição desses sujeitos
dentro da urbe pode ser reconhecida até mesmo pelo seu jeito de andar (CUNDA, SILVA, 2020).
Com esse aspecto, se os vadios eram reconhecidos pelo ócio e tinham a falta de emprego como
traço social, com a crise trabalhista esses parâmetros misturam-se e o sujeito que era visto
enquanto trabalhador encontra-se rotulado e identificado nos mesmos padrões da vadiagem,
sendo, portanto, necessárias as mudanças nesses arranjos.
Após um longo período de ditadura, não por acaso, civil-militar, no Brasil, temos em
1988 uma nova Constituição. No preâmbulo do texto legislativo anterior, no ano de 1967,
podemos ver a dureza nas palavras racionalizadas que evidenciam certos traços do período em
questão,em que a figura central é Deus: “O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus,
decreta e promulga a seguinte” (BRASIL, 1967). Já no texto de 1988, temos nesse mesmo
espaço destinado para sublinhar os valores e objetivos da nação, os seguintes pontos:
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“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte” (BRASIL,
1988).

Deus divide espaço com o povo nos textos da nova Constituição. Os direitos sociais
ganham destaque e o bem-estar surge como um valor que deve ser assegurado pelo Estado
Democrático Brasileiro. Para além dessas novas perspectivas, que geraram impactos altamente
relevantes na temática que tratamos aqui, temos outra mudança elementar, e que se relaciona
com a crise trabalhista, que foi a expansão - iniciada com essa Constituição, mas que irá abarcar
uma área maior com o passar dos anos - dos direitos que antes eram destinados aos sujeitos
trabalhadores e que se direcionam agora ao sujeito universal, destinam-se a toda população.
Cristina Filgueiras (2019), ao analisar a agenda pública sobre a população em situação de
rua, em seu texto Morar na rua: realidade urbana e o problema público no Brasil, coloca a
Constituição de 1988 como o pilar do “tripé da seguridade” formado pelos aspectos da
previdência social, da saúde e da assistência e indica que a problemática passa a ser encarada,
com maior ênfase, enquanto questão humanitária (FILGUEIRAS, 2019, p. 891). Com essas
grandes diferenciações nas formas de tratar as questões sociais, temos nos anos seguintes a busca
por inúmeros setores da vida em sociedade para efetivar as considerações vindas com a
repaginação da cidadania.
O livro No meio da rua. Nômades, Excluídos e Viradores, organizado por Marcel
Bursztyn (2000), apresenta textos que tratam do universo das ruas ao longo dos anos 1990. Os
cinco artigos contidos nesse livro tratam de diferentes aspectos dentro desse guarda-chuva
gigantesco que é a rua, tanto das questões referentes à pobreza e à miséria, quanto às migrações,
à juventude e às peculiaridades do viver na rua. Porém, o fio que entrelaça todos esses textos são
as questões da exclusão. O cenário que vai se formando e envolvendo as pertinências da rua ao
longo dos anos de 1980 e 1990 diz respeito à crise do mundo do trabalho, juntamente com as
novas legislações que abarcam as questões sociais gerando uma mudança também no debate
acadêmico sobre a questão. Se em períodos remotos da história brasileira o assunto era tratado
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enquanto patologia social que necessitava de ações ligadas à ordem médica da cidade, da
assistência e da repressão, na contemporaneidade o debate se contorna junto às noções da
exclusão social.
Tendo esse pano de fundo no cenário brasileiro, no dia 28 de novembro ano de 2001 o
Deputado Marcos Rolim apresenta em plenário seu Projeto de Lei nº 5799 que visava alterar a
Lei de Contravenções Penais, revogando os artigos 59 e 60 desse texto, promovendo a
descriminalização da vadiagem e da mendicância, respectivamente. Tal projeto é apresentado à
Comissão de Justiça e Cidadania e enviada para arquivamento no ano de 2003, trajeto similar à
proposta vista anteriormente e também ao Projeto de Lei nº 4668 do Deputado José Eduardo
Cardoso iniciado em 2004, prevendo também a revogação dos art. 59 (vadiagem) e art.60
(mendicância) das Leis de Contravenção Penal, e que foi arquivado no ano de 2007.
Entretanto, contando com um maior apoio dos movimentos sociais em ebulição, da
opinião pública e, principalmente, do próprio jogo político da época, o deputado José Eduardo
Cardoso pede o desarquivamento de seu projeto apresentado em 2004 e ele passa por um longo
caminho burocrático que irá culminar na publicação da Lei nº 11.983 de 16 de julho de 2009, em
que finalmente revoga-se o artigo 60 da então Lei de Contravenções Penais. Durante esse
percurso interno legislativo, o artigo que versava especificamente sobre a vadiagem se perdeu e
apenas aquele que recai sobre a mendicância conseguiu chegar ao fim dessa corrida pela
descriminalização dessas condutas. O ócio da vida vadia ainda é considerado uma atitude que
precisa ser minimamente evitada nos dias atuais.
Com essa lei, mais que descriminalizar condutas, ficam salientadas as mudanças nos
arranjos que recorriam à ilegalidade dos comportamentos para produzirem certos efeitos, o
espelho em negativo da sociedade moderna se quebra, seus cacos serão reutilizados em novos
aparelhos, com outras tecnologias. Nos novos tratos legais dessa temática, não são mais as
negatividades a serem iluminadas, mas sim os aspectos que abarcam a necessidade de incluir
essas pessoas nos moldes da cidadania. A descriminalização dessa conduta mendicante pode ser
entendida como um primeiro aspecto necessário para impulsionar as noções da cidadania negada
durante os anos precedentes a essas pessoas. Ou seja, a figura do sujeito trabalhador que não
conseguiu agrupar totalmente aqueles que não seguiram as trilhas do trabalho, encontrara – nos
braços da cidadania – uma nova possibilidade de se juntar a uma população inteira e se afirmar
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enquanto sujeito, com todas as relações de poder que envolvem tal palavra.

1.2
Também com a transição do longo período ditatorial brasileiro, vemos efervescer
diferentes instituições e aparatos que dialogam com as noções repaginadas da democracia. A
participação dos grupos da sociedade civil, bem como a prerrogativa de universalização dos
direitos e as garantias constitucionais têm em seu famoso artigo 5º a tonalidade da forma que
serão, nas escrituras legais, tratadas certas questões ligadas ao coletivo. Dessa forma, a
Constituição de 1988 aparece mais uma vez como um marco legal de suma importância para
entendermos as tramas institucionais que se ligam ao universo das ruas, mas também para
entrelaçarmos suas perspectivas com as relações de poder.
Os debates que seguiram à Constituição evidenciaram aquilo que estava, em certo
sentido, no escuro. Os direitos que se pretendiam universais não abarcam efetivamente todo o
corpo social, ainda existiam aqueles que se encontravam excluídos das garantias legais. A
literatura sobre essa questão nos mostra um movimento teórico que lança a problemática
daqueles grupos que foram excluídos do sistema vigente e que por essa exclusão não teriam a
capacidade plena dos direitos que a sociedade, nesse caso dita não excluída, teria.
No livro No meio da Rua, a temática da exclusão está presente nos diversos artigos, como
já salientamos, e um deles é intitulado Vivendo de teimosos. Moradores de rua da cidade do Rio
de Janeiro da autora Sarah Escorel (2000). Nesse artigo temos alguns apontamentos que indicam
a precarização da vida das pessoas que moram nas ruas, colocando em destaque a
vulnerabilidade, a desvinculação, a miséria e o isolamento vividos por esses sujeitos. A teima em
viver é apresentada para enfatizar os aspectos dessas “vidas ao léu" (ESCOREL, 2000, p. 140, ).
Segundo a autora “os moradores de rua são a face exposta da vulnerabilidade (em grande escala)
dos submetidos à pobreza e às imensas desigualdades sociais [...] são populações sem cidadania
ou cujo cotidiano desenvolve-se no terreno da infracidadania” (ESCOREL, 2000, p. 167).
Mesmo com a instituição legal da garantia dos direitos sociais para todos, não será apenas por
meio dos textos legislativos que se efetivarão esses direitos, serão necessários outros meios para
tal. Nesse sentido, o livro indica que, além de não ser suficiente apenas uma Constituição formal
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que apresente a possibilidade de uma cidadania efetiva para todos, faz-se necessário mudanças
que deverão ir na direção da inclusão dessas vidas na sociedade. E uma das formas que se
adequam à essa busca de inclusão é o próprio conhecimento sobre essa realidade, tratada nesse
momento como um mundo segregado.
A ebulição da temática social da rua também foi acompanhada pelos movimentos da
sociedade civil que ganharam fôlego com a Constituição de 1988. Os diversos episódios de
violência que aconteciam e ganharam repercussão nacional como a “Cachina da Candelária”, em
1993 no Rio de Janeiro; o assassinato do Cacique Pataxó-hã-hã-hãe Galdino, que teve seu corpo
queimado por 5 jovens de classe média alta em Brasília no ano de 1997; e a Chacina da Sé, em
2004, em São Paulo, são marcos violentos que impulsionaram a luta dos movimentos sociais que
vinham se construindo no cenário brasileiro.
Nesse mesmo período, o Movimento Nacional dos Catadores(as) de Materiais
Recicláveis (MNCR), que já vinha atuando enquanto um movimento social e realizado seu
primeiro encontro nacional em 2001, contribui para a organização e consolidação do Movimento
Nacional da População de Rua (MNPR). Em 2005 esse movimento realizou seu primeiro
encontro Nacional em 2005, estabelecendo-se politicamente enquanto um ator que luta pela
inserção das pessoas em situação de rua na sociedade, por meio das efetivações legais garantidas
pela Constituição de 1988, dando não apenas visibilidade para a questão, mas também
pressionando o poder público e inserindo-se nos mecanismos de participações institucionais e
políticos.
O primeiro Encontro do MNPR, em 2005, foi consolidado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e teve por objetivo “colher opiniões e
estabelecer desafios e estratégias coletivas para a construção das políticas públicas para o povo
de rua” (BRASIL, 2006, p. 12). Desse encontro surgiram, por meio dos debates e das falas dos
participantes, diferentes eixos de atuações que serviram para balizar alguns instrumentos
políticos sobre a temática. A necessidade de entender o funcionamento dessa realidade por todo
Brasil é enfrentada e culmina na Pesquisa Nacional sobre a População de Rua, intitulada Rua:
aprendendo a contar, apontando os desafios metodológicos, mas também as inúmeras variáveis
que atravessam essa realidade, bem como as visões negativadas que a sociedade compartilhava
sobre tais sujeitos. O estudo traz também, e isso será constante em outras análises e materiais
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divulgados pelos órgãos governamentais, o debate essencial da necessidade de entender o perfil
dessa população e, ainda, enfatiza a busca por uma conceituação que abarque essas vidas
heterogêneas.
Salientando os aspectos das desigualdades e exclusão dos sujeitos que vivem nas ruas, em
maio de 2008, o Governo Federal divulga a Política Nacional para a Inclusão Social da
População em Situação de Rua e insere-se enquanto uma ferramenta com o objetivo de
estabelecer diretrizes e indicar os rumos que possibilitem a
“(re)integração destas pessoas às suas redes familiares e
comunitárias, o acesso pleno aos direitos garantidos aos cidadãos
brasileiros, o acesso a oportunidades de desenvolvimento social
pleno, considerando as relações e significados próprios
produzidos pela vivência do espaço público da rua.” (BRASIL,
2008, p. 4).

Temos, nesse documento, a ênfase na definição que se faz pertinente para o debate
desenvolvido nesta dissertação além de ser utilizado corriqueiramente em diversos textos, o qual
define, para fins instrumentais, “a população em situação de rua” como:
“Grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição
de pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos
familiares e pela falta de moradia convencional regular. São
pessoas compelidas a habitar logradouros públicos (ruas, praças,
cemitérios, etc.), áreas degradadas, galpões e prédios
abandonados, ruínas e, ocasionalmente, utilizar abrigos e
albergues para pernoitar." (BRASIL, 2008, p. 8).

Assim, temos nesse documento a união das perspectivas que se ligam à exclusão, à
desigualdade, à ausência, à vulnerabilidade, à pobreza extrema e à fragilidade social como
contornos dessas vidas, evidenciando juntamente a necessidade dessa realidade ser encarada
como uma situação na vida do sujeito e não como o seu modo próprio de existir. Essa definição
sustentou-se, por meio desse documento oficial e é utilizada nos dias atuais em diferentes
estudos, contextos e lugares, fazendo dessa classificação o ponto basilar das informações sobre a
população em situação de rua.
Algum tempo mais tarde, fica instituído por meio do Decreto nº 7.053, no ano de 2009, a
Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento. Tal instrumento estabelece as diretrizes que norteiam o
tratamento de tal questão a nível nacional e municipal. Além de fixar os princípios dessa
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iniciativa pública, fica também decretada a criação de instâncias governamentais de participação
social para que as políticas públicas destinadas a esses sujeitos sejam desenvolvidas em âmbito
local. Nesse espaço de participação são incentivados a pluralidade governamental e o diálogo
com outros atores sociais, tais como sujeitos acadêmicos e organizações sociais sem fins
lucrativos.
A partir do decreto mencionado acima, teremos diferentes cidades brasileiras
implementando, de diferentes formas, esse Comitê proposto legalmente. Na cidade de São Paulo,
a concretização desse colegiado participativo é feito por meio da então recém-criada Secretaria
de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), em maio de 2013. No mesmo ano, em julho, temse o regimento interno do Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em
Situação de Rua da cidade de São Paulo, aprovado em plenária e enviado para publicação no
Diário Oficial, alinhando-se assim às diretrizes e normativas vindas do Decreto Federal 7.053 de
2009.
Um dos objetivos previstos na criação do Comitê PopRua foi a realização do Plano
Municipal da Política para a População em Situação de Rua, que serviria para direcionar as
especificidades das políticas públicas destinadas a esse grupo na cidade de São Paulo. Consoante
com princípios fundamentados nos direitos humanos, o município optou por implementar um
processo participativo para a construção desse Plano mencionado acima e realiza, durante o ano
de 2015, a chamada Pesquisa Social Participativa (PSP). O diferencial dessa via, além de ser uma
mudança significativa frente às outras formas históricas vistas nos outros caminhos desta
dissertação, é a ênfase em uma metodologia qualitativa de escuta das diferentes vivências dos
grupos e indivíduos que utilizam as ruas como morada e dos coletivos e profissionais que
permeiam esses grupos.
Cristina Filgueiras (2019) destaca, em seu texto Morar na rua: realidade urbana e o
problema público no Brasil, a inserção da problemática do habitar as ruas na agenda pública
urbana brasileira, indicando que o fato social histórico torna-se objeto de preocupação, debate e
ação pública. Nessa perspectiva, a persistência de pessoas vivendo nas ruas colabora para que
ocorra a associação entre essa realidade vista nas cidades e a incapacidade governamental de
lidar com a questão. Aquele que transgride a ordem da cidade, morando nas calçadas, esconderia
–por trás de seu corpo errante - uma certa má gestão das instituições estatais, fazendo com que a
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demanda pública, da sociedade civil (organizada ou não) caminhe no sentido de reforçar a
necessidade das políticas públicas para esses grupos. Completando assim um ciclo que se inicia
com os saberes que apontavam a exclusão das pessoas que utilizam a rua como morada e
completa-se, retoricamente, com a necessidade e demanda para inclusão dessas pessoas na
sociedade vigente, por meio das políticas públicas.
No texto Invisíveis Sociais: A negação do direito à cidade à população em situação de
rua, Domingos Nonato e Raimundo Raiol (2016) salientam que a realidade enfrentada por esses
sujeitos situa-se nos mares da fragilidade, desvinculados e sem apresentar um lugar fixo, esses
invisibilizados jurídicos e sociais teriam uma carga maior de vulnerabilidade, risco e de não
segurança. Dessa forma, os autores colocam que o pertencimento a uma sociedade organizada
seria então uma forma de livrar esses sujeitos das negatividades da exclusão (NONATO, RAIOL,
2016). Percebemos que algumas considerações são notórias e possuem suas bases mais uma vez
nas margens da exclusão e da não efetivação dos direitos, sendo o caminho das políticas públicas
um arranjo forte para responder a essas prerrogativas de incluir o que está nas margens.
Dessa forma, nessa mesma linha de pensamento, Bruna Massud Lima (2013) ao debater o
direito à cidade no Brasil contemporâneo e a população em situação de rua, reforça que as
formas de viver na rua são impulsionadas muito mais pelos fatores sociais ligados à falta de
oportunidades do que às escolhas pessoais de cada um, e os sujeitos seriam levados a morar nas
ruas justamente pelos processos que os afastam da sociedade. Nesse contexto a autora pontua
que a problemática do viver na rua não se faz mais enquanto caso de polícia, mas sim de
políticas públicas (LIMA, 2013).
A problemática daqueles que vivem nas ruas vai sendo, cada vez mais, abarcada pelas
políticas públicas, que buscam atuar dialogando com essa forma de viver por meio de arranjos
interdisciplinares e participativos. Para aqueles que estavam excluídos, vulneráveis, invisíveis,
desagregados, correndo perigo, risco e sem segurança começam a surgir formas de lidar distintas,
que não apagaram as violências do passado, mas que funcionam em outras lógicas. A inclusão
toma espaço em uma vida normalizada, com uma casa, comida, emprego, lazer, direitos,
transporte, comunicação, cultura, assistência e saúde, derrubando as antigas celas imaginárias e
buscando, sem violências, integrar aqueles que historicamente insistem em desafiar a ordem,
vivendo em outros espaços que não os corriqueiramente convencionais para existir.
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Com esse pequeno percurso evidenciamos as questões relativas à descriminalização das
práticas da mendicância, juntamente com o processo de efervescência das respostas
governamentais à questão das pessoas que utilizam a rua enquanto moradia e que tem por base os
princípios constitucionais e os direitos dos cidadãos, contando com o arranjo dos saberes
recentes das políticas públicas na tentativa de efetivar essas pretensões institucionais. Trilhado
esse pequeno caminho, iremos nos deter agora em algumas considerações feitas pelo filósofo
Michel Foucault – principalmente no curso ministrado no Collège de France em 1978, intitulado
Segurança, Território e População (2008) - para que possamos refletir sobre esses
acontecimentos recentes e entrelaçá-los às ferramentas analíticas sobre as relações de poder no
momento contemporâneo e o significado dessas mudanças que ocorreram nas formas de lidar
com o mundo das ruas.
2 - Primeiro a casa?
Nessa segunda parte dessa terceira grande caminhada, iremos entrelaçar as mudanças
enfatizadas acima juntamente com a contribuição teórica feita por Michel Foucault em seu curso
Segurança, Território e População realizado no Collège de France, que ocorreu entre janeiro e
abril de 1978. A temática abordada pelo filósofo dialoga com uma nova configuração das
relações de poder que aparece com grande expressão na contemporaneidade. Dessa forma, o
ponto principal desse curso gira em torna do seguinte questionamento: “poderíamos dizer que em
nossas sociedades a economia geral do poder está se tornando da ordem da segurança?"
(FOUCAULT, 2008, p.15).
Nessa perspectiva, o autor explora diferentes mudanças históricas para que as ferramentas
analíticas do que ele chamou de biopoder evidenciem-se. Para fazermos um bom uso dessas
ferramentas, antes de entrelaçá-las efetivamente com a “população em situação de rua", será
preciso nos determos um pouco mais na construção dessas próprias ferramentas, ou seja, é
preciso explorar algumas ideias elementares que dizem respeito aos dispositivos de segurança,
que se articulam, por sua vez, com o biopoder.
2.1
Acredito que já seja familiar, quando se trata da utilização analítica foucaultiana, que os
mecanismos de poder, bem como as relações no poder, não são de modo algum evolutivas. Não
se trata de segmentos de poder que caminham em linha reta, mas antes são arranjos que se
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sobrepõem, disputam entre si, modelam-se e são remodelados, complementam-se e articulam-se
ao longo da existência humana. Dessa forma, mesmo se estivermos imersos em uma sociedade
na qual a economia geral possa ser percebida na ordem da segurança, ainda teremos as outras
economias gerais atuando em certas relações. Em alguns pontos elas podem estar camufladas,
em outros, transformadas e até podem estar sufocadas, porém tanto as perspectivas da soberania,
quanto da disciplina relacionam-se integralmente com os dispositivos de segurança.
Sendo assim, vemos em Foucault a seguinte advertência: “Não há a era do legal, a era do
disciplinar, a era da segurança” (FOUCAULT, 2008, p. 11). Não é viável pensarmos nas relações
de poder como mecanismos que tomam o lugar do precedente, o que a analítica do poder
esclarece é que existe uma complexidade muito maior, onde as mudanças acontecerão
"nas próprias técnicas que vão se aperfeiçoar ou,
em todo caso, se complicar, mas o que vai
mudar, principalmente, é a dominante, ou mais
exatamente, o sistema de correlação entre os
mecanismos jurídico-legais, (...) os disciplinares
e os mecanismos de segurança” (FOUCAULT,
2008, p. 11).

E é por meio dessa possibilidade analítica que o filósofo irá construir grande parte das
características dos dispositivos de segurança, através de tensionamentos e divergências que
surgem ao se olhar para as outras economias gerais de poder. Com essas cenas em mente, iremos
então apontar com maiores detalhes alguns dos funcionamentos desses mecanismos de
segurança.
Tendo como exemplos as construções de diferentes cidades, Foucault irá sublinhar
algumas diferenças importantes sobre os mecanismos em questão, já indicando o arcabouço
analítico que irá se formar ao longo do curso. A primeira grande técnica abordada é aquela que se
relaciona com as circulações em certos espaços e a melhor maneira de realizá-la, a fim de que os
objetivos dessa circulação sejam efetivados, sejam eles econômicos, sanitários, militares, etc.
Diferentemente da disciplina, que “trabalha num espaço vazio, artificial, que vai ser inteiramente
construído", “a segurança vai se apoiar em certo número de dados materiais" (FOUCAULT,
2008, p.25). Ou seja, para que a circulação aconteça de forma correta, não será preciso desenhar
as linhas de uma cidade a partir do zero, as formas de circulação acontecerão da maneira ordeira
justamente porque os dispositivos de segurança irão trabalhar com a realidade dada. É em função
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dos acontecimentos que esses mecanismos

desenvolvem-se. Dessa maneira, não será tão

necessário atingir certos alvos para que o bom funcionamento desse mecanismo ocorra, o alvo
elementar é a noção de meio, que proporcionará o desenvolvimento ótimo da segurança.
Foucault irá indicar que os dispositivos de segurança “trabalham, criam, organizam,
planejam um meio antes mesmo da noção ter sido formada e isolada" e ainda, “O meio vai ser,
portanto, aquilo em que se faz a circulação". Perde-se a necessidade de criar subjetivações
racionais penais, por meio de certos indivíduos, para que fique estabelecido a linha limite entre o
que deve ser feito e o que não deve. O dispositivo de segurança destrava essas grades e faz com
que as ações sobre os meios se elevem. E no que consiste esse meio? Segundo Foucault são
conjuntos de dados naturais, como um rio, mas também são conjuntos de dados artificiais como
uma aglomeração de indivíduos. "O meio é certo número de efeitos, que são efeito de massa que
agem sobre todos os que aí residem" (FOUCAULT, 2008, p.28).
Para melhor elucidar suas considerações, o autor irá utilizar como exemplo a taxação dos
preços dos cereais em diferentes situações para salientar que os dispositivos de segurança não
atuam no impedimento dos acontecimentos, mas antes deixando que ocorram, fazendo com que a
realidade mesma se conecte diretamente com esses dispositivos. Não é a proibição que opera
fortemente, mas é "apoiando-se nessa realidade, e não tentando impedir previamente”
(FOUCAULT, 2008, p.49) que será instalado o dispositivo de segurança. Nessa perspectiva de
deixar que as coisas ocorram - não evidentemente que tudo poderá ocorrer, mas que existem
certos limites de permissividade para que certas coisas aconteçam - as relações entre o indivíduo
e o coletivo serão devidamente reconfiguradas, juntamente com os arranjos dessa nova economia
geral de poder.
Se nas sociedades em que as relações disciplinares evidenciavam-se havia a necessidade
de organizar as multiplicidades, de tornar as individualidades coesas para que a multidão não
oferecesse perigos grandiosos, já nas relações que têm o contorno dos dispositivos de segurança,
teremos a população enquanto um sujeito político que será objeto e sujeito dessas relações no
poder. Não mais administrar as multiplicidades embaralhadas em filas ordenadas, mas sim
fomentar a vontade geral comum por meio das táticas que se ligam à emergência desse novo
sujeito que é a população. Esse novo personagem surge “tanto como objeto, isto é, aquilo sobre o
que, para o que estão dirigidos os mecanismos para obter sobre ela certos efeitos, como sujeito,
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já que é a ela que se pede para se comportar deste ou daquele jeito" (FOUCAULT, 2008, p.56).
Não será preciso criar categorias morais ou jurídicas para que se alcance certo fim no nível da
sociedade em geral; não será preciso a figura do vadio para que o trabalho seja exaltado. Aqui
temos uma das viradas mais significativas na obra foucaultiana. Com a população em cena,
temos os arranjos no poder não apenas funcionando para que as atinja diretamente, mas
principalmente a pedido dessa própria população. Os mecanismos de segurança são reclamados
pelas populações para atuarem na regulamentação de sua própria realidade (FOUCAULT, 2008).
Aqui cabe enfatizar as diferenças revisitadas pelo filósofo no que diz respeito à
normalização e à normação. Nos arranjos majoritariamente disciplinares, a norma vinha de um
modelo criado, mais ou menos do zero, e que deveria ser o modelo a ser seguido. Segundo
Foucault (2008) “a normalização disciplinar consiste em primeiro colocar um modelo, um
modelo ótimo que é constituído em função de certo resultado”, e esse resultado surge das
diversas operações, negativas e positivas que permeiam a vida em sociedade, sendo a expressão
dessa normalização a busca “tornar as pessoas, os gestos, os atos, conforme esse modelo, sendo
o normal precisamente quem é capaz de conformar a essa norma e o anormal quem não é capaz”
(FOUCAULT, 2008, p.75). O filósofo recupera esse debate para modificar suas próprias
construções, quando posto em evidência juntamente com mecanismos de outras relações no
poder a conceituação que melhor se entrelaça a essa perspectiva disciplinar se forma em torno de
uma normação, mais do que uma normalização, salientando assim o “caráter primeiro e
fundamental da norma” (FOUCAULT, 2008, p.76).
Entretanto, nos arranjos entrelaçados aos dispositivos de segurança temos uma outra
configuração do que será o normal e o anormal. Os mecanismos de segurança não agirão
somente na proibição de certos gestos, atitudes, condutas para que sejam encaradas como
anormais. Atuarão em certo nível da realidade, permitindo que se estabeleça parâmetros entre
diversos fenômenos, uma identificação das diversas ações que serão encontradas em suas
distintas curvas de normalidade. Quando pensamos nas chamadas curvas normais das ciências
estatísticas fica mais fácil a visualização do que Foucault quer nos dizer com essa outra
configuração do normal/anormal. O gráfico desta curva irá mostrar, na maioria das vezes que a
amostragem se comporta de uma forma similar, com uma média comum aos casos, mas que
serão encontrados certos pontos que não estarão dentro dessa curva, mas que é esperado e
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também farão parte do cálculo, são os chamados desvios padrões. Assim, “a operação de
normalização vai consistir em fazer essas diferentes distribuições de normalidade funcionarem
umas em relações às outras e [em] fazer de sorte que as mais desfavoráveis sejam trazidas às que
são mais favoráveis” (FOUCAULT, 2008, p.83). Quanto menos desvios padrões houver em uma
população, mais facilmente as condutas serão guiadas, uma vez que os desejos, as preferências e
as atitudes estão devidamente inseridas nas curvas de normalidade.
A população, nesse sentido, será um elemento que possui suas singularidades e que irá
atuar diretamente com os arranjos de segurança. Esse sujeito é apontado pelo filósofo enquanto
distinto do sujeito do contrato social e também diferente da perspectiva de povo. Explorando
alguns conceitos esboçados no livro Carta de um negociante sobre a natureza do comércio dos
cereais de Louis-Paul Abeille de 1763, Foucault irá elucidar algumas clivagens entre a população
e povo que surgem com a análise desse texto referencial, é utilizando-se justamente dos textos
fisiocratas que chegaremos à noção de população entendida por Michel Foucault. O povo
encontra-se, segundo Abeille, no mesmo nível da população, porém configuram-se enquanto
sujeitos que desajustam o sistema, são considerados aqueles que não seguirão o fluxo das
condutas induzidas (por exemplo não comprarão menos cereais que o previsto para que a
população compre), gerando assim uma série de atritos. Esse povo, que não quer agir de acordo
com os padrões da população, deverá ser, portanto, incorporado à população para que as coisas
fluam do modo como elas devem fluir.
Dessa forma, “o povo aparece como sendo, de uma maneira geral, aquele que resiste à
regulação da população, que tenta escapar desse dispositivo pelo qual a população existe, se
mantém, subsiste, e subsiste num nível ótimo" (FOUCAULT, 2008, p.58). A noção de povo é de
suma importância aqui, uma vez que se trata de uma ideia que está entre margens. O povo está
inserido nos mesmos contextos da população, porém não se ajusta inteiramente às regulações e
acaba por ameaçar essa própria regulação. Porém, a regulação desse povo não será deixada de
lado, mas irá surgir por demandas no interior da própria população, e por conseguinte, do próprio
povo. Os meandros dos dispositivos de segurança possibilitam que - nem proibindo, nem
prescrevendo, mas colocando alguns que se relacionam a essas perspectivas – se exerça a função
de "responder uma realidade de maneira que essa resposta anule essa realidade a que ela
responde – anule, ou limite, ou freie, ou regule.” (FOUCAULT, 2008, p.61). A proibição de
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mendigar, de vadiar é mesclada com a possibilidade de anular essa realidade por meio de outros
mecanismos que não os explorados anteriormente, arranjos que fazem o próprio dispositivo de
segurança se expandir, fazendo com que “por um certo número de meios, esta ou aquela
finalidade possa ser alcançada" (FOUCAULT, 2008, p.131).
Buscando elucidar certos mecanismos que irão fazer com que as técnicas de segurança
sejam aceitáveis, Michel Foucault irá - por meio de exemplos que se ligam à varíola - indicar que
existem três chaves elementares para compreender essa aceitação. O primeiro deles entrelaça-se
com a força do saber estatístico, a análise quantitativa dos fracassos e sucessos, acompanhadas
de cálculos, probabilidades, eventualidades, etc permitindo que ocorra a distribuição das
realidades. Certos locais são mais infectados que outros, certas vacinas funcionam melhores que
outras, alguns comportamentos podem ser monitorados e indicar quais as melhores distribuições
a serem feitas em cada caso, racionalizando o acaso e evidenciado a primeira noção importante
que é, justamente, a “noção de caso” (FOUCAULT, 2008, p.79). Juntamente a essa, surge
também, pelas observações estatísticas, a "noção de risco" (FOUCAULT, 2008, p.80), que irá
determinar quais variáveis são mais vulneráveis, quais zonas são mais perigosas. Por exemplo,
no caso da varíola é mais arriscado ter menos de três anos, pois é mais fácil o contágio, logo essa
zona será tratada diferencialmente. E por fim, o autor irá indicar aquilo que se relaciona com os
fenômenos de disparada, que é a crise, sendo – por sua vez – controlado apenas por um
mecanismo superior e natural que possui a capacidade de freá-lo, ou ainda por uma intervenção
artificial. E é por meio desses mecanismos que será possível estabelecer as curvas de
normalidade aceitáveis para a população e, mais ainda, fazer que surja certo nível "em que a ação
dos que governam” seja “necessária e suficiente" (FOUCAULT, 2008, p.86).
“É a população, portanto, muito mais que o poder
do soberano, que aparece como o fim e o instrumento do
governo: sujeito de necessidades, de aspirações, mas
também objeto nas mãos do governo. [Ela aparece] como
consciente, diante do governo, do que ela quer, e também
inconsciente do que a fazem fazer. O interesse como
consciência de cada um dos indivíduos que constitui a
população, quaisquer que sejam os interesses e as
aspirações individuais dos que a compõem, é isso que vai
ser, em seu equívoco, o alvo e o instrumento fundamental
do governo das populações" (FOUCAULT, 2008, p.140)

Para melhor entender essa problemática do governo, Foucault irá percorrer os caminhos
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das artes de governar. A primeira analogia feita se liga às noções vindas do pastorado. Nesse
modelo, de governar-se e governar os outros, existem certos elementos que indicam uma
semelhança grande com os dispositivos de segurança, porém que não são totalmente
compatíveis, uma vez que essas técnicas de governo transformaram-se ao longo do tempo. O
autor salienta, no entanto, que o que permitiu a volta dessas artes de governar foi propriamente a
emergência da população. É com esse novo sujeito que diversas características do pastorado
imbricarão para formar a noção elementar de governamentalidade.
Essa noção particular de governamentalidade é entendida pelo filósofo por meio de três
eixos: 1) aquele que abarca o conjunto de instituições, procedimentos, reflexões, análises,
cálculos, táticas, enfim, os saberes, que permitem exercer esse poder específico e complexo, que
têm a população enquanto alvo primordial e que possuem por correlato a área da economia
política; 2) compreende as linhas de forças, ou ainda a tendência ocidental que faz a condução
dos outros acontecer e que desenvolve uma série de aparelhos de governo e de saberes; 3)
entende-se como o processo pelo qual o Estado, nos séculos XV e XVI, irá tornar-se um Estado
administrativo, sendo cada vez mais “governamentalizado” (FOUCAULT, 2008, p.144).
Certamente, com essas noções não fica evidente do que se trata realmente a governamentalidade,
mas já conseguimos ter um esboço de que a técnica abarcará tanto as forças de conduzir uma
população, quanto de conduzir a si mesmo.
Uma das heranças pertinentes do pastorado, que a governamentalidade acolheu sem
grandes dilemas, foi a prática da submissão do indivíduo pelo indivíduo, tendo o signo da lei em
suas tramas, mas efetivando-se fora dela. Lançando a problemática do eu em "um modo de
individualização que não apenas passa pela afirmação do eu, mas ao contrário implica a sua
destruição" (FOUCAULT, 2008, p. 237). Isso quer dizer que a vontade e o desejo encontram-se
no centro dessas relações, o assujeitamento do desejo foi observado por Foucault – nesse
momento – nos meios pastorais e será perpetuado até a contemporaneidade, por meio das
inúmeras disputas da existência no poder. O pastorado é o prelúdio da governamentalidade por
meio da constituição singular de um sujeito “cujos méritos são identificados de maneira analítica,
de um sujeito que é assujeitado em redes contínuas de obediência, de um sujeito que é
subjetivado pela extração de verdade que lhe é imposta" (FOUCAULT, 2008, p. 243).
Por esses meios, o Estado aparece vestido não com os trajes principais dessa tragédia,
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mas com figurino complementar. É a razão de Estado que fará do Estado um elemento
fundamental na vida coletiva. “O fim da razão de Estado é o próprio Estado" (FOUCAULT,
2008, p. 345). Por meio dele as aspirações da população irão efetivar-se, bem como as condutas
desviantes serão abarcadas e trabalhadas em sua realidade para que sejam reduzidas ou
eliminadas. O Estado é uma peça chave para fazer com que o povo se torne população. A
necessidade de mensuração, de atuar no elemento da realidade efetiva, de diminuir os riscos,
assegurando que a vida constituía-se de modo ótimo são pilares que sustentam o Estado, porém
será a noção de governamentalidade que amarrará todas as estruturas. “O estado é uma peripécia
da governamentalidade” (FOUCAULT, 2008, p. 331). Governar a si mesmo, saber se conduzir,
deixar-se e querer se conduzir enquanto população são arranjos que se encontram no centro
coronário do biopoder.
A noção de biopoder é um tanto quanto complexa para esmiuçarmos neste estudo,
entretanto existe uma passagem no Curso Subjetividade e Verdade (2016) ministrado por
Foucault no Collège de France entre 1980 e 1981 que pode nos auxiliar na compreensão de uma
das nuances do que o filósofo abarca enquanto biopoder. Tratando da formação da matriz geral
da subjetividade ocidental cristã, Foucault (2016) irá esboçar algumas diferenças que surgem na
análise da subjetividade grega e indicar o que podemos entender enquanto as técnicas da vida, ou
ainda tékhnai perí ton níon, as técnicas que têm como objetivo a vida.
Apesar de termos uma noção intuitiva sobre o que pode ser entendido com essa
conceituação das técnicas, não se pode ser tão intuitivo assim quando se trata da noção de bíos.
Foucault deixará marcado que não se deve compreender essa noção enquanto a noção biológica
do termo, mas antes é preciso encarar esse conceito como aquela vida sobre a qual é preciso
desenvolver técnicas. Por meio dos textos de Heráclides do Ponto, Foucault elucida que a bíos
grega define-se pelo que desejamos ou ainda “pelo que queremos fazer, pelo que procuramos”
(FOUCAULT, 2016, p. 226). A caracterização dessa bios une-se à relação que o ser mesmo
decide ter com as coisas, a maneira como se coloca em relação a elas ou ainda como as finalizam
com relação a si. É também a “maneira como insere sua própria liberdade, seus próprios fins, seu
próprio projeto nas coisas em si, a maneira como, por assim dizer, as coloca em perspectiva e as
utiliza." (FOUCAULT, 2016, p. 226). Logo, um dos aspectos dessa biopolítica diz respeito à
forma de se conduzir e de guiar as condutas de outrem, seus desejos e vontade. É fazer viver,
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mas não de qualquer jeito, uma certa vida com padrões ótimos é o que está em jogo.
Nesse debate temos a contribuição de César Candiotto (2012) com seu texto Disciplina e
Segurança em Michel Foucault: a normalização e a regulação da delinquência, indicando a
relação entre as diferentes técnicas e arranjos que se envolvem com as disciplinas e com a
segurança, para evidenciar as reconfigurações no poder. O autor

debruça-se sobre as

subjetividades docilizadas dos autocontroles, salientando a necessidade de se evitar a
possibilidade de um comportamento arriscado e perigoso. Para tanto, a norma irá refletir não
apenas nas proibições, mas antes no próprio conjunto da existência humana. A homogeneização é
formada na inclusão e na regulação da vida em sociedade, ou seja, a governamentalidade atua
sobre a vida em si para regulamentá-la e deixá-la correr pelos caminhos estabelecidos. O
principal objeto de atuação da biopolítica, a vida, será assim otimizada, reduzindo os riscos, e
proporcionando não apenas uma vida, mas uma ótima vida. “Trata-se da governamentalidade
biopolítica, na qual a vida, outrora alheia aos domínios da política, tornou-se seu objeto principal
de atuação.” (CANDIOTTO, 2012, p.23).
Temos, portanto, com todo esse pano de fundo teórico, no qual as práticas da
governamentalidade entrelaçaram-se às condutas mais íntimas dos sujeitos, não apenas suas
almas, mas o fundo de seu inconsciente. Colocando, no jogo das luzes, um certo tipo de desejo e
fazendo com que esse desejo extrapole para a população. A conquista da casa própria, do
emprego dos sonhos, do corpo saudável, da educação completa, da cultura elevada, pode ser
entendida aqui como desejos coletivos esboçados pela governamentalidade que permeiam os
sonhos da população e que se transformarão em demandas a serem efetivadas pelos mecanismos
da razão de Estado.
2.2
Após carregarmos nossa bagagem com as ferramentas teóricas foucaultianas, poderemos
realizar um entrelaçamento maior dessa contribuição com a realidade contemporânea brasileira
da “população em situação de rua.” Para caminharmos nessas trilhas seguiremos alguns rastros
que se inserem na grande temática das políticas públicas destinadas a essa população, para
percebermos alguns arranjos dos dispositivos de segurança que se ligam à essa perspectiva, bem
como os tensionamentos que surgem a partir dela.
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Como vimos nos percursos acima, o debate que rondava a temática das pessoas que
utilizavam as ruas como morada nos anos 1990 ligavam-se ao não acesso destas aos direitos
constitucionais e à exclusão que ocorria, praticamente, por consequência desse não acesso. Dessa
forma, as considerações sobre a necessidade de existirem políticas públicas específicas para
essas pessoas ganharam corpo. Aqui cabe indicarmos que, ao recuarmos nos canteiros da
história, não é possível falarmos que as instâncias governamentais não tinham ações e programas
nos quais os alvos eram esses sujeitos, entretanto o tom desses projetos é que aparece com uma
roupagem completamente nova.

Isso não quer dizer que as repressões não aconteçam

atualmente, porém o que fica enfatizado é a mudança na chave das economias gerais do poder.
Para reduzir o fenômeno urbano daqueles que moram nas ruas, não serão apenas em torno das
operações policiais que as ações irão girar, mas sim ao redor, por dentro, ao lado, por cima e por
baixo de uma rede interdisciplinar de políticas públicas que, por sua vez, tem o objetivo de atuar
nessa realidade e reduzi-la em suas particularidades, para que o risco social ligado a essa questão
também se reduza.
Dessa forma, o eixo principal de atuação das políticas públicas forma-se ao redor da
necessidade de inclusão. Retirar o sujeito desse local detectado pelas estatísticas enquanto
perigoso e incluí-lo na realidade da sociedade normalizada. Inclusão nos hábitos, gostos,
cotidianos, preferências e aparências que se localizam estatisticamente dentro da curva normal
dessa sociedade. A percepção que as pessoas que moram nas ruas são imersas em
vulnerabilidades, que não apresentam vínculos, que seguem apenas os rastros das rupturas, das
fragilidades e do perigo e risco constantes, funciona nessas perspectivas como justificativas
elementares para a necessidade da ação governamental. Torna-se papel do Estado incluir essas
pessoas, minimizando o risco - tanto das próprias vidas, quanto das possibilidades de desajustar
os padrões sociais - aumentando as chances de a sociedade inteira prosperar dentro das linhas
estabelecidas do que é prosperar.
Alfredo Veiga-Neto e Maura Corcini Lopes (2007) irão abordar as questões da inclusão e
da governamentalidade, olhando para as políticas de educação, e indicarão os tensionamentos
que surgem ao encarar esse debate pelo viés dos estudos da diferença. Para esses autores, a
inclusão - nos arranjos específicos analisados com a ótica foucaultina- pode ser considerada uma
estratégia governamental que minimiza as diferenças e reforça as noções de normalidade, sendo
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percebida então como uma “inclusão excludente" (VEIGA-NETO, LOPES, 2007, p.949). É
preciso se perguntar, dessa forma, o que fica excluído quando se inclui?
Os dispositivos da biopolítica, atuando sobre a promoção de uma vida inserida nas curvas
de normalização, alcançam as condutas humanas, reforçando certa ideia de como a própria vida
deve ser encarada e construída. A forma de existir é direcionada, os desejos são nivelados e as
vontades são regulamentadas. Dessa forma, o esforço Estatal - por meio das políticas públicas pode ser encarado como um mecanismo que objetiva essa modificação nas condutas humanas,
para que elas se afastem dos riscos, desviem-se dos perigos sociais e das revoltas e insiram-se
no conforto da vida naturalmente normalizada. “Em suma, toda a discursividade das e em torno
das políticas públicas pode ser compreendida como estratégica para o governamento das
populações.” (VEIGA-NETO, LOPES, 2007, p.958). Portanto, podemos encarar que o objetivo
maior da inclusão é transformar o povo, que se encontra próximo ao perigo potencial de
desestrutura da sociedade, em população.
Para evidenciarmos melhor esse esforço de inclusão, no que diz respeito à população de
rua, encararemos dois eixos das diferentes estruturas das políticas públicas para essa população:
sendo a primeira aquela que indica a necessidade de fomento dos dados sobre a população de rua
e a segunda que trata das questões da moradia como resposta à situação de rua.
2.2.1
Temos, enquanto primeiro eixo a ser tratado como exemplo dos arranjos da inclusão, o
movimento de fomento aos dados sobre a rua, por meio da inclusão de pessoas nos Cadastros
digitais do Estado, com a prerrogativa de que tal passo é elementar para que elas possam receber
os devidos auxílios governamentais.
Nesse segmento teremos a forte demanda pela criação de indicadores de políticas
públicas que corroborem para as análises dos dados e sirvam de norteadores para as ações e
políticas que recaem sobre o universo das ruas. O movimento se constrói em torno de uma
espiral da informação, onde se faz preciso avolumar os dados sobre uma certa realidade dada,
para que a implementação da política pública se dê, mas também seu monitoramento, avaliação e
possíveis mudanças de estratégias futuras, garantindo a possível efetivação da inclusão e da
própria política pública.
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Na terceira edição do Guia de cadastramento de pessoas em situação de rua, preparado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e de combate à Fome (MDS) temos algumas
passagens que salientam o que gostaríamos de enfatizar aqui. A primeira delas é o esforço da
inclusão de pessoas que moram nas ruas nos programas sociais para que possam sair das ruas,
sendo o Cadastro no banco de dados governamental encarado como uma ponte. “Essa ação
permite que os Governos federal, estaduais e municipais conheçam as características das pessoas
em situação de rua: onde há maior concentração, qual seu perfil e quais suas necessidades.”
(MDS, 2011, p. 17). Ou seja, além de ser uma forma de inclusão nos programas sociais é
também uma forma estatística de perceber a rua, estabelecendo assim um vínculo estreito entre
benefícios sociais, que visam à inclusão e à retirada das ruas, e as informações sobre uma certa
realidade.
Daniela Santos Reis (2013), em seu artigo sobre o Sistema de Informação da Situação de
Rua (SISRUA), aponta alguns acontecimentos que ocorreram na cidade de São Paulo, a partir
dos anos 1980, que tinham por objetivo conhecer mais profundamente a realidade de quem vivia
nas ruas. A autora aponta que a maior visibilidade, bem como o aumento expressivo dessas
pessoas nas cidades surgem como justificativas para a implementação dessas ações. Junto a esse
movimento das gestões municipais, Reis (2013) indica também que as reivindicações políticas de
atores sociais também começam a crescer, frente aos diversos casos de violências e maus-tratos
desses sujeitos. Dessa forma, no ano de 1995 há a aprovação da Lei nº 12.316, que irá ser
sancionada apenas em 1997, dispondo sobre a obrigatoriedade do poder público em prestar
serviços e atendimentos à população de rua da Cidade de São Paulo. No ano de 2000, a então
Secretaria de Assistência Social (SAS) realiza o primeiro censo da população de rua,
evidenciando não apenas a complexidade da questão em si, mas também dos meios e
metodologias utilizadas para realização desse tipo de pesquisa (REIS, 2013).
Importante apresentar o marco complementar da Constituição de 88, nessa vertente, uma
vez que a partir dele uma série de acontecimentos institucionais se desenrolaram. A Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS), instituída em 1993 e fortemente embasada na Lei Orgânica da
Saúde de 1990, endossou uma série de mecanismos a fim de contribuir para a implementação das
políticas públicas para a população que vivia nas ruas. Assim, os debates sobre a temática vão
adquirindo a perspectiva de diferentes órgãos governamentais e a necessidade de se ter um
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sistema integrado para gerir essas novas perspectivas faz-se cada vez mais justificável. Não
apenas a temática da população de rua, mas todos as vertentes que dialogavam com a questão
social foram abarcadas com a reordenação institucional da Secretaria de Assistência Social
(SAS) que, no ano de 2002, começou a contar com um sistema para “vigilância, monitoramento
e avaliação dos serviços, programas, projetos e benefícios desenvolvidos pela Secretaria.” (REIS,
2013, p.93).
A ferramenta em questão realiza o cadastro dos que se encontram em algum aparelho da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), permitindo que a “trajetória dos
moradores de rua pelos diferentes albergues conveniados, portanto, pode ser acompanhada via
sistema.” (REIS, 2013, p. 96). A autora pontua que o objetivo primordial do Sistema não é o
controle das dinâmicas dos que estão em situação de rua, mas sim tem a serventia de "aprofundar
a realidade heterogênea da situação de rua” e, ainda, “provocar diálogos e intersecções entre os
setores públicos e privados para avançar, cada vez mais, na busca de melhores modelos para
solucionar essa questão social.” (REIS, 2013, p.97).
Tal exemplo auxilia também a demarcar a mudança considerável na postura das ações
públicas destinadas àqueles que desenvolvem suas vidas nas ruas. A necessidade de conhecer o
universo das ruas não é nova, mas os mecanismos, as ferramentas e os arranjos estão
devidamente alinhados a uma economia geral de poder que é recente. A ciência dos dados unese aos mecanismos da governamentalidade, fomentando as possibilidades de construção de uma
certa bíos, para que todos que estejam incluídos nesses arranjos desfrutem de uma vida ótima,
dentro das curvas normais.
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2.2.2
Imagem 4: Em casa.

Fonte: Fotografia feita pela autora, Santo Amaro - São Paulo, 2019.
Imagem 5: Miudezas do de dentro
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Fonte: Fotografias feitas pela autora, Santo Amaro - São Paulo, 2019.

No site oficial do atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, há uma
seção em destaque que aborda a questão do programa “Moradia Primeiro” e assim diz:
O Ministério dos Direitos Humanos vem discutindo
desde julho de 2016 com representantes da sociedade civil e dos
demais ministérios que compõem o CIAMP-Rua, a estruturação
de uma nova concepção e metodologia para a PRPN tendo
como prioridade o acesso imediato das pessoas em situação de
rua a uma moradia individual, digna e segura, acompanhada
de equipe de apoio flexível e multidisciplinar (BRASIL,2019,
grifo nosso).

O texto prossegue tratando dessa nova concepção do modo de lidar com a questão
histórica:
Nessa nova proposta as políticas de habitação, trabalho,
assistência social e saúde para a emancipação das pessoas,
passam a ser o foco das ações, fazendo assim a transição do
modelo assistencialista para um modelo adaptado às
realidades brasileiras referenciado no modelo Housing First
(Moradia Primeiro), que pressupõe resultados efetivos de saída
das ruas e redução de custos para a administração pública
(BRASIL, 2019, grifo nosso).
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Inseridos nessa breve informação sobre um dos pilares da construção da política para a
“população em situação de rua”, percebemos – para além do objetivo explícito e bem delimitado
do atual governo em reduzir custos da administração pública - o apontamento para uma mudança
na lógica governamental para lidar com o grupo urbano em questão. O fomento das temáticas da
política de habitação aparece como uma chave promissora para o desenvolvimento de respostas
efetivas à problemática.
Com inspirações vindas principalmente dos Estados Unidos, os programas de “Moradia
Primeiro” têm como eixo central, como o próprio nome diz, a necessidade de provisão de uma
locação fixa de moradia convencional antes de buscar a resolução das outras problemáticas que
viriam então em sequência. A pressuposição da moradia como abrigo e local próprio para
desenvolvimento da autonomia são essenciais nessa visão. Após

inserir-se

no programa,

adquirindo um local para si, esse sujeito iria acessar os demais serviços públicos a fim de
garantir sua permanência na moradia e “evitando assim que volte à situação de rua”
(BRASIL,2019).
Domingos Nonato e Raimundo Raiol (2016) apontam o fato de pessoas usarem a rua
como moradia uma realidade chocante que expressa diretamente a fragilidade envolvida nessas
existências, bem como a alta vulnerabilidade e noções de perigo, enfatizando dessa forma a
relação entre essa situação de risco e a ameaça à ordem.
“Frente a essa radiografia do horror de um
segmento social (in)visível que vive as agruras como
despojamento material, impossibilidade de acesso a
direitos básicos, intempéries, insalubridade, insegurança e
outras formas de violência, não há dúvida de que a
população em situação de rua constitui um grupo
vulnerável” (NONATO, RAIOL, 2016, p.85).

Para enfrentar tais perspectivas negativadas os autores recorrem à necessidade de inserir
esse fenômeno nos debates sobre o direito à cidade, que é negado àqueles que moram nas ruas
das cidades, sendo, portanto, aqueles que deveriam ter o direito à moradia digna garantido. Esse
movimento seria o pilar para que essas pessoas pudessem desfrutar de uma sociedade
organizada. Assim, o direito à cidade surge como fundamental para direcionar as políticas
públicas na “construção de uma cidade inclusiva, compartilhada, digna, equitativa, justa,
democrática, pacífica, solidária, cidadã”, oferecendo assim “condições de vida digna, onde as
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pessoas consigam satisfazer seus interesses e necessidades básicas e tirar o máximo proveito dos
serviços e bens disponíveis.” (NONATO, RAIOL, 2016, p. 99).
Cristina Filgueiras (2019) insere o ato de morar nas ruas dentro da problemática urbana
enquanto responsabilidade pública brasileira. A autora irá salientar a inserção da temática na
agenda pública para apontar que o desafio deve ser encarado de forma interdisciplinar. O
primeiro passo é a moradia, mas o acompanhamento de uma vida é realizado por uma série de
aparatos, permeando não apenas o direito à cidade, mas as políticas sociais, educacionais,
trabalhistas, culturais e de direitos humanos. Porém, nesse texto fica salientado o papel
minoritário das políticas habitacionais. Por meio do percurso analítico desenvolvido, chega-se à
conclusão de que existe um esforço maior de diferentes frentes governamentais, mas que a
questão da moradia ainda se faz tímida. A opinião pública, as ferramentas e a construção dessa
inclusão por meio da moradia são perceptivelmente recentes. Ou seja, é uma estratégia nova
inserida nesse momento singular das relações de poder.
Essa certa timidez das estratégias habitacionais para enfrentar a questão do fenômeno
urbano "população em situação de rua" pode ser percebida também no relatório final da Pesquisa
Social Participativa publicada em 2016. Nesse documento, temos as divisões de diversos temas
ligados à rua em aproximadamente 140 páginas. A questão habitacional apresenta-se em apenas
2 páginas desse total. Na caracterização dos discursos dessa pesquisa existe a divisão entre as
percepções das equipes técnicas e da própria população de rua e, em ambas, a questão
habitacional aparece sem muita expressividade. O relatório diz o seguinte:
“Pode-se perceber quanto a discussão sobre habitação foi
fraca entre o segmento dos trabalhadores durante a pesquisa. O
que é um fato bastante curioso, uma vez que justamente é uma
questão central para a população de rua. Podemos levantar como
hipótese que o fluxo de encaminhamentos internos à própria rede
assistencial, com todas as dificuldades relatadas, impede os
profissionais de vislumbrar uma saída de seus usuários do sistema
onde ficam cronificados.” (SUR, 2016, p.63).

Por mais que a resposta “moradia”, vinda do universo das ruas, seja pouco expressiva na
pesquisa mencionada, ela é apontada no relatório como uma “solução” primordial ao “problema”
da população em situação de rua. Se considerarmos como “população” o grupo debatido nos
termos foucaultianos, e “povo” uma categoria que se relaciona com a população, mesmo não se
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identificando totalmente com ela, podemos conjecturar que a problemática central construída
discursivamente e politicamente em torno da "população em situação de rua" seja, atualmente, a
questão habitacional, porém não podemos dizer o mesmo para o povo de rua, nem para o vadio,
nem para o mendigo e muito menos para aqueles que utilizam a rua como morada.
A luta pela moradia digna é uma bandeira levantada por diversos grupos e movimentos
organizados da sociedade civil, mas que não está inteiramente ou automaticamente ligada ao
universo das ruas. Além desses movimentos abarcarem outras esferas da sociedade como o
movimento dos trabalhadores sem terra (rural), movimentos de moradia (urbanos), entre outros,
a construção de uma perspectiva que une, indelevelmente, aqueles que moram na rua à
necessidade de uma casa convencional deve ser analisada historicamente. Vimos nos caminhos
anteriores desta dissertação que a junção entre moradores de rua e movimento pela moradia é
recente e não foi totalmente assimilada pelos próprios sujeitos que vivem nas ruas. Para melhor
captarmos essa perspectiva,

faz-se necessário explorarmos algumas ruas formadas pelos

cadernos de campo desenvolvidos durante a pesquisa aqui exposta.
As vias da moradia, que garantiriam os direitos do sujeito normalizado, colocam-se
enquanto caminho ideal para alguns, como aqueles que aderem ao movimento social, entretanto
não é o caminho seguido por todos que fazem parte do mundo das ruas, como é o caso de Seu
Luiz, interlocutor que conheci por uma inconveniência do transporte público da cidade de São
Paulo. Para se fazer uma etnografia em que se pretenda perceber as sutilezas da vida vivida nas
ruas, é preciso mais que estar preparado para os acasos da vida na metrópole, deve-se ter
coragem de aproveitar os acontecimentos aparentemente aleatórios.
No meio do caminho tinha uma casa, que me despertou a atenção e senti que aquele
momento era propício para fazer uma visita. Cheguei tímida, dando um oi meio sem jeito e quase
dizendo “ô de casa”. O Luiz foi solícito e me respondeu com um aceno e um sorriso, que senti
como se fosse um “fique à vontade, pode entrar”. Entrei. A primeira coisa que eu disse foi que a
casa dele parecia muito bem construída e daí em diante a conversa fluiu naturalmente. Após um
tempo conversando sobre as habilidades do Luiz em manusear as madeiras e os pregos que ele
achava na rua, perguntei se poderia tirar algumas fotos de sua casa e expliquei um pouco sobre o
que queria com esse projeto fotográfico. O Luiz concordou e disse que eu poderia fazer fotos do
interior da casa também. Comecei a tirar fotos e conversar, tirar fotos e conversar. Nesse meio
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tempo esqueci completamente que existiam passantes naquela avenida, só fui perceber seus
vultos ao ver os resultados fotográficos.
Retratando a casa do Seu Luiz, pude perceber melhor suas técnicas de construção e notar
que aquela casa, por mais que estivesse na rua, carregava sentimentos profundos de lar, mas com
as sutilezas próprias do viver e se fixar no movimento. Tudo ali parecia que iria durar por muito
tempo, os pregos eram bem colocados, as estruturas estavam sólidas o suficiente para aguentar
uma chuva forte, porém o relato de Seu Luiz trazia que não era a primeira vez que ele construía
sua morada e nem que seria a última. Além de todas as possibilidades de retirada e remoção pela
zeladoria urbana, existem as próprias desavenças com os “vizinhos” da rua. E o nosso
interlocutor estava morando nessa localidade justamente porque “cansou” de algumas
convivências onde estava fixo anteriormente. Eu, ainda com a mentalidade de uma razão
normalizada (pensando na burocracia que é mudar de casa) perguntei para o Seu Luiz se ele
achava ruim ficar mudando constantemente. Ele, talvez achando essa pergunta um pouco sem
lógica, me disse que era acostumado com isso e que já havia morado em muitos lugares em São
Paulo. Tudo ali era sólido, mas apenas na aparência. Com um sopro da vida aquela concretude
poderia se desfazer, e para o Seu Luiz essa questão, não se apresentava enquanto um problema
pertinente.
Outro elemento que não pude deixar de notar, que ficou preso em minhas anotações de
campo, na minha própria memória e em uma das fotografias feitas naquele dia, foram as duas
bacias de água na parte de fora da casa do Seu Luiz. Perguntei se ele tinha cachorro, geralmente
amigos fiéis de quem vive nas ruas. Para minha surpresa, ele me disse que até apareciam alguns
cachorros para beber a água, mas a intenção dele era a de matar a sede dos pombos. “O pessoal
maltrata demais esses bichos, eu coloco água e comida para eles não ficarem comendo lixo por
aí”. Particularmente sempre enxerguei os pombos como ratos com asas, reforçando os aspectos
moralmente repugnantes de tais animais, mas em outras margens, em outros lugares, esses
animais podem perder sua má fama, tornando-se estimáveis. Os animais são os mesmos, os
significados é que são outros. Luiz insiste em construir sua casa em meio a passagem, está
habituado ao fluxo constante da rua. O caso do Luiz é um dos que desafiam as lógicas das
políticas de moradia. E não é o único.
Outra experiência, que veio por meio das andanças etnográficas, e que cabe como
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exemplo da complexidade da questão “morar na rua” é a vida de Seu Valdemar, que conheci e
não foi totalmente por acaso, já havia notado sua presença na Rua Augusta há um tempo. Porém,
mesmo notando sua presença, demorou alguns dias para que eu me apresentasse, pois Valdemar
me parecia sempre concentrado em uma tarefa.
A característica marcante do Seu Valdemar é a de leitor assíduo. Sempre com a cabeça
baixa, com os olhos em um livro, que poderia tanto conter romances de uma certa época, quanto
cálculos matemáticos ou indicações de viagens pelo Brasil. O tema não é muito relevante, Seu
Valdemar lê. Lê muito e lê de tudo um pouco. Esse fato - que salta aos olhos até dos mais
desatentos que passam por essa movimentada rua de São Paulo – foi o que abriu as portas para
que eu pudesse finalmente iniciar uma conversa com esse sujeito. De modo que a abordagem
que utilizei, para construir uma primeira ponte, não poderia ser outra a não ser a de doar um livro
para ele. Eu gostaria de começar uma amizade com Seu Valdemar, mais que o fazê-lo de “meu”
interlocutor, e foi pela literatura que essa amizade se deu.
No dia 08 de março de 2019 eu finalmente atravessei as barreiras invisíveis que existem
entre o “povo de rua” e os cidadãos “comuns” e, com um livro na mão, perguntei se poderia
sentar com ele. Seu Valdemar, sempre muito educado, me disse que poderia sim, mas para tomar
cuidado “porque tem partes ali que tinham sujeiras que não saiam de jeito nenhum”. Sentei ao
seu lado, disse que reparara nele há um tempo e que trazia um livro que achei que ele iria gostar.
Aparentemente essa minha ideia não era lá a invenção da roda, já que o Seu Valdemar tinha um
carrinho de supermercado, que ficava encostado em uma árvore perto de sua tenda, cheio de
livros e que eu só fui perceber nessa primeira conversa.
Depois desse primeiro reconhecimento um do outro, muitos diálogos aconteceram. Não
era sempre que eu podia ir visitá-lo, mas nas ocasiões em que isso ocorria nós passávamos horas
conversando sobre diversos assuntos. Desde história sobre as revoltas no Brasil, histórias da
própria vida, funcionamento de aviões, cotidiano da vida em São Paulo, viagens à Lua, cores dos
prédios, política, alimentação, e outros tópicos que surgiam por acaso. Pouquíssimas foram as
vezes que senti a necessidade de fazer perguntas “objetivas” e demorou um tempo até que eu
falasse para ele que sou uma pesquisadora sobre a temática da rua. Às vezes, eu mesma esquecia
disso e acredito que foi justamente o que me fez ficar mais próxima desse universo.
Por conversarmos sempre sentados na calçada, cada vez que eu o encontrava, uma certa
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noção que me acompanha há muito ficava cada vez mais evidente. Quando estávamos
conversando sobre a época em que o Seu Valdemar trabalhava junto a um Circo - que viajava o
Brasil inteiro - fazendo a montagem e retirada das tendas (ele chegou a me explicar como criou
uma técnica própria para retirar as lonas mais rápido, o que deu a ele um certo prestígio entre os
companheiros circenses) eu me percebi em um ambiente diferente, perdendo a sensação de estar
em uma rua tão movimentada quanto a que estávamos. Além do constante movimento de pessoas
que passavam em nossa frente, havia o barulho incessante dos carros, motos e ônibus que às
vezes até interrompiam nossas falas, porém as histórias e a interação da conversa pareciam ter
um peso maior, que abafava os sons da multidão, tanto naquele momento, quanto posteriormente,
ao resgatar as memórias dessas conversas.
Algumas vezes, certos passantes paravam e ofereciam alguma comida ou algum dinheiro
para o Seu Valdemar. A sensação que eu tinha era como se uma janela se abrisse e alguém
pulasse por ela e logo depois saísse pela mesma passagem. Certas pessoas que saltavam para
dentro desse lugar específico já eram conhecidas de seu Valdemar, outras não. Essa janela
imaginária parecia estar escancarada para a rua, mas nem todos entravam nesse espaço
aparentemente aberto ou mesmo a percebiam. Existia ali uma interação muito própria que me
desafiou e ainda desafia, constantemente. Não se tratava de um local totalmente público, não era
apenas uma calçada, mas também não era totalmente uma casa, onde quando estamos
conversando na cozinha as pessoas que passam na rua não atravessam os muros e adentram esse
recinto sem primeiro bater no portão. Quando eu precisava ir embora, me despedia do Seu
Valdemar, e, ao levantar, mais uma vez a sensação de que atravessava pontes, com um gesto,
estava ali presente. Seguir caminhando no fluxo depois de emergir da casa de Seu Valdemar
sempre me gerou sensações singulares e foi por sentir essas sensações que pude perceber que
morar nas ruas tem significados muito diversos do que nós entendemos por morar e o que
percebemos enquanto rua.
Não são apenas as minhas experiências no campo que indicam os tensionamentos dessa
questão. No relatório da Pesquisa Social Participativa (2016) temos um parágrafo que salienta o
processo de inclusão e, ao mesmo tempo, de exclusão dos hábitos da rua, movimento que é
necessário para inserir-se nas curvas normais da sociedade. O relatório diz o seguinte sobre esse
movimento de inclusão na realidade normalizada: “requer-se um processo de construção de uma
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nova identidade, o qual venha acompanhado de: desconstrução dos hábitos da rua, criação de
uma rotina de compromissos e do desenvolvimento da confiança para cuidar de si.” (SUR, 2016,
p.62). Para exemplificar essa relação, o relatório traz o seguinte exemplo: “a cena de uma
senhora que morava nas ruas e que atualmente ainda cozinha em uma fogueira sobre o chão, de
frente para o fogão na sua nova casa.” (SUR, 2016, p.62). Essas duas passagens são essenciais
para entendermos o que está em jogo nessas dinâmicas do poder. São hábitos, rotinas,
identidades que devem ser reconstruídas para que se reconfigurem aos moldes da normalidade. A
forma aceita comumente, hoje nos centro urbanos, é cozinhar no fogão, em um eletrodoméstico
destinado para tal atividade. Cozinhar no chão se faz uma prática que se liga a um momento
humano que deve ser esquecido, momento ligado ao perigo, ao risco e à vulnerabilidade, que
deve ser superado por meio das políticas públicas de inclusão.
Nos discursos advindos dos sujeitos pesquisados, não é a possibilidade de sair das ruas
por meio da moradia que emerge, mas sim as formas que existem de se morar nesse universo,
salientando que existe uma diferença grande entre as percepções dos diferentes sujeitos.
Apareceram enquanto formas de habitar:
“primeiramente a própria rua, ou, como eles preferem
nomear, o morador de calçada, que acabam dormindo em malocas
embaixo de pontes, marquises, ao redor de tendas, restaurantes e
aparelhos. As próprias tendas desocupadas são locais usados para
dormir, além de centros de acolhida e ocupações.” (SUR, 2016,
p.79).

Percebemos, dessa forma, que a diversidade do morar nas ruas é gigantesca. E muito
mais que apenas um local para dormir, esses espaços envolvem a vida inteira dos sujeitos que se
inserem nela, tornando a inclusão dessas pessoas em habitações convencionais um processo
duplo: deve-se retirar essas subjetividades das suas próprias construções ligadas a um local e, em
seguida, incluí-las nos espaços que foram destinados a elas. Não se pode dizer que esse processo
seja envolto totalmente pelas tramas da violência, porém é necessário enfatizar que também se
provoca uma certa ruptura com o próprio processo de inclusão. Deve-se tensionar em tais
debates sobre a cidade se, inseridos na atual economia geral da de poder, haveria espaço dentro
das lógicas urbanas para aqueles que desejam permanecer com suas casas não convencionais nas
ruas? O direito à cidade abarca o desejo de certos sujeitos de permanecerem nos espaços
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destinados à passagem? Nas cidades inteligentes, com seus diversos Planos de Ações, existem
espaços para mais sujeitos como o Seu Luiz e Seu Valdemar?

3 - Outros Moradores
Parafraseando Guimarães Rosa: é chegado o momento de a água beber onça. Nesse
último percurso buscaremos conectar, minimamente, as diversas pontas soltas que fomos
deixando ao longo dessa travessia, para conseguirmos enfatizar a singularidade do viver na e da
rua. Poderemos perceber esse movimento olhando justamente para as rupturas, as tensões e as
dificuldades de fazer com que os sujeitos imersos no universo das ruas sejam incluídos nas
margens da normalidade.
A primeira grande dificuldade que iremos encarar e que já apontam algumas resistências
é a própria descriminalização da mendicância e da vadiagem. Como pontuamos no início dessa
caminhada, os atos de vadiar ainda são considerados condutas desviantes que podem ser punidas
pelas Leis de Contravenções Penais. A modificação nos textos da lei foi realizada apenas para as
ações ligadas à mendicância e não foram feitas sem um esforço grande. O primeiro projeto de
modificação na lei foi realizado no ano de 1981 e sua efetivação só se deu em 2009, são 28 anos
de disputas nas relações poder que se entrelaçam à temática.
Esses apontamentos fazem emergir duas questões elementares: uma é a atuação
persistente dos dispositivos legais na contemporaneidade. Não se descriminalizou a vadiagem e
isso pode ser encarado como um sinal de que esses mecanismos ainda sustentam certas relações
no poder. As outras tipificações penais que encarceram os sujeitos desviantes da ordem ainda
estão atuando com o rigor que lhes cabem, as prisões por uso de drogas, pequenos tráficos,
roubos, furtos e outros tipos de ilegalismos urbanos ainda apresentam-se enquanto mecanismos
atuantes no momento contemporâneo. A soberania não ficou estagnada com as imagens do
passado do soberano, seus arranjos ainda vigoram e

conectam-se com outros arranjos de

diferentes naturezas. Outro elemento que surge dos apontamentos acima é a construção lenta que
acontece nas relações do Estado. Para que se mudem certas práticas é necessário que outras
estruturas mudem primeiramente, assim o movimento da descriminalização da mendicância não
foi uma bandeira levantada pelo próprio Estado, mas antes ocorreu por resultados de outras
modificações em outras relações, possibilitando que a razão de estado atuasse posteriormente e
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firmasse essa conduta não mais enquanto um crime. Dessa forma, percebemos que mais do que a
resistência das próprias pessoas que moram nas ruas frente à questão da criminalização de suas
vidas, apresentam-se resistências dentro dos próprios arranjos os quais se pretende modificar. A
governamentalidade ajeita-se com mais facilidade do que as estruturas do governo.
Uma outra ponta solta que precisamos conectar liga-se à emergência das políticas
públicas para a "população em situação de rua" e a necessidade de inclusão dessas pessoas na
sociedade. Vimos que existe um esforço grande em produzir conhecimento sobre essa realidade,
porém desde que se buscou fomentar essa prática de pesquisa sobre tal realidade foi deixado
evidente que a rua aparece de forma irregular, heterogênea, complexa e multifacetada, sendo a
sua quantificação uma tarefa quase impossível. Uma das astúcias vindas dessa necessidade de
saber sobre esse universo são as inúmeras estratégias e diferentes abordagens metodológicas que
surgem para tentar apreender mais sobre essa realidade. A primeira grande pesquisa nacional
sobre a “população em situação de rua” (BRASIL, 2010) foi sub intitulada como aprendendo a
contar, mostrando que existe uma complexidade que escapa aos números, bem como o esforço
governamental em capturá-la.
Matheus Freitas Cunda e Rosane Neves Silva (2020) enfatizam, ao percorrem os
diferentes nomes dos que vivem nas ruas (mendigo, nômade, vagabundo, vadio, etc) e evidenciar
as questões sociais ligadas a esses nomes, que a “população em situação de rua" se consolida
enquanto categoria “separada das demais mazelas da cidade, afirmada como questão
fundamental de qualquer grande urbanidade.” (CUNDA, SILVA, 2020, p.13). Os autores
pontuam que as inúmeras tentativas de se realizar pesquisas censitárias com esses sujeitos
indicam um esforço quase desumano de capturar o ar, e nessas tentativas, nessa racionalidade
matemática de percepção do real:
“escapam números invisíveis, palavras, códigos, histórias
e estórias sobre uma vida infinitesimal. Entre as casas decimais,
centésimas, milésimas, milionésimas correm números “fora da
casa”, propôs-se arranjos não simétricos, contas que não dão o
resultado certo e que desafiam qualquer álgebra ou conceito.”
(CUNDA, SILVA, 2020, p.13).

Não são poucas as tentativas de se criar um perfil para esses sujeitos que desenham suas
vidas nos instantes efêmeros do agora. Diferente dos cidadãos plenos, incluídos e normalizados,
que possuem suas contas em diferentes aplicativos da vida coletiva, que fornecem seus dados
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com o consentimento de um click ou em troca de pontos nas farmácias, aqueles que estão
excluídos, quase sem querer, são entraves para essa produção de informações. Não significa que
as pessoas da rua não utilizem esses serviços digitais, mas certamente não utilizam da mesma
forma que a população, fazendo necessária a atuação constante dos aparelhos do Estado para a
produção e inclusão dos dados dessas pessoas nas estatísticas oficiais, possibilitando assim o
acompanhamento de suas vidas e as possibilidades de intervenções em seus meios. O aparelho
Estatal é o mediador que proporciona a abertura dos caminhos que irão fazer do povo população.
Coletar os dados da rua apresenta-se como um desafio por si só, porém os arranjos,
relacionados à necessidade desses dados, funcionam e também se reinventam cotidianamente. Na
cartilha guia que discorre sobre o cadastramento das pessoas em situação de rua no Cadastro
Único do governo federal (2011), temos uma sessão inteira abordando táticas de aproximação
para que os trabalhadores que estão realizando a coleta consigam efetivar essa inclusão. Segundo
o documento:

"Para que se estabeleça o diálogo, é importante que haja
a escuta. A fragilidade da pessoa em situação de rua favorece a
necessidade da fala, na maioria das vezes, acompanhada de
sentimentos como a falta de pertencimento social e baixa
autoestima. A escuta é apenas um momento que favorece a
aproximação, devendo, por isso, a abordagem ser pautada no
diálogo.” (MDS, 2011, p.22).

Percebemos assim que, além das mudanças estruturais no tratamento da questão histórica
dos que utilizam a rua como moradia, como as modificações legais, salientam-se as mudanças
mais sutis de abordagens dessas pessoas, a repressão não se faz presente nesses textos
governamentais. Há, ao contrário, o movimento de acolhimento, de escuta e diálogo. Essa
passagem permite percebermos que as relações de poder não são linhas estabelecidas que
promovem certos efeitos, mas são formadas por emaranhados que às vezes apresentam a mesma
aparência e que muitas vezes se reforçam, mas também se anulam. Ou seja, se muitos de nós
consideramos a escuta enquanto uma forma potente de resistência, uma vez que ela pode ser
encarada como uma ponte para o fortalecimento das relações entre sujeitos, aqui ela funciona
como um mecanismo de produção de informações que serão utilizadas nas diferentes análises
estatísticas corroborando para a implementação de políticas públicas que visam normalizar os
que estão nas margens, trazer para o fluxo ordeiro as barcas desviantes. Quando se trata de
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resistência e poder, é preciso enxergar para além do preto e do branco.
Outro ponto de destaque que se envolve com essas barreiras que vão surgindo dessas
relações entre os que vivem nas ruas e as políticas públicas que visam a redução desse fenômeno
é a própria insistência em permanecer nas ruas. Salientamos, com os relatos de campo, que
existem pessoas que desenvolvem seus vínculos nesse espaço destinado à passagem e que
escolhem cotidianamente, mesmo com todas as dificuldades, permanecer nesses espaços. A
oferta da moradia, a busca pela casa própria ou pela autonomia vinculada aos programas sociais
não se apresentam com unanimidade nas vidas que estão nesse fluxo.
Aparece assim uma certa teimosia em afirmar a sua própria construção enquanto ser
humano, no ato de negar os benefícios da sociedade normalizada. Sarah Escorel (2000), neste
ponto está correta ao afirmar que as pessoas que vivem nas ruas são constantemente "despojadas
de seus poucos pertences, instados a circular pelas ruas sem poder fixar-se" e que elas
“sobrevivem a cada dia de teimosos que são" (BURSZTYN, 2000, p. 139). Os tensionamentos
que surgem com a necessidade de incluir os excluídos mostram que por mais perigoso,
vulnerável e instável que a vida na rua possa ser, os muitos sujeitos (não todos, evidentemente,
mas uma grande parcela) insistem em afirmar suas vidas nessa turbulência, permanecem naquilo
que não foi feito para perdurar, naquilo que deveria ser uma situação. Insistem em ser povo,
enquanto o fluxo do rio converge para os caminhos da população. Insistem em talvez não ser, em
permanecer nas sombras, em afirmarem-se nas inconstâncias, nos destroços. Mais uma vez, a
estética da permanência das vidas vividas nas ruas, com suas rotinas, cotidianos e formas de
existir, aparece enquanto possibilidades de enxergar tanto as insistências do poder que recaem
sobre esse grupo urbano, mas também das relações que recaem sobre a população normalizada,
bem como as teimosias das resistências.
Encarar essa questão por tal perspectiva permite entender esse universo não apenas pela
chave da repressão, mas permite vislumbrar as nossas próprias construções. Se a dificuldade é
grande em coletar dados da “população em situação de rua", nos campos da população geral essa
dificuldade não se firma, estamos imersos nos dados, possuímos uma existência real dentro dos
dados, nossos perfis são alimentados por nós mesmos, mostrando nossas preferências, nossos
gostos e desejos. E, nesses espaços, que a cada dia se tornam mais reais e ganham mais força, os
ditos excluídos não circulam com a mesma facilidade que circulam nas ruas da urbe, os
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caminhos virtuais são tortuosos para os que não estão familiarizados com suas lupas, abas e
atalhos.
Porém, quanto mais nos entrelaçamos a essa forma de existir, menos temos contato com
as experiências que são possíveis apenas com o contato real entre os sujeitos. A rua desabitada,
sem circulações perigosas, sem multidões, sem experiências é a imagem de um sonho antigo,
que não está muito longe de se concretizar enquanto realidade. E sem essas figuras coletivas
importantíssimas que são a desordem e o caos, perderemos também a memória de que nem
sempre fomos destinados a existir da forma ótima, dentro das curvas estatísticas de normalidade.
A “população em situação de rua" e toda a complexidade que envolve essa questão é
destacada neste estudo enquanto uma forma de existir distinta da normalizada, que por sua vez
possui suas regras, seus arranjos e que coloca a normalidade em tensionamento constante,
situando-se em um espaço que não é nem do fluxo do rio, nem das margens que o rodeiam. Não
se definem pelas repressões, não podem ser considerados excluídos da sociedade, mas também
não podem ser encontrados inseridos nela. Permanecendo entre espaços distintos da vida na
cidade, no meio-a-meio, as pessoas que utilizam a rua como moradia despertam-se para uma
outra sina de existir em um lugar estável, dentro do movimento. Situando, dessa forma, suas
existências em uma Terceira Margem.
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TRAVESSIA

“No real da vida, as coisas acabam com
menos formato, nem acabam. Melhor
assim. Pelejar por exato, dá erro contra
a gente. Não se queira. Viver é muito
perigoso…” (João Guimarães Rosa,
Grande Sertão: veredas, 2015, p.80)

Se iniciar é complexo, o despedir-se é envolto pelas névoas da tristeza. O momento de
encerrar qualquer ciclo é dolorido, não que seja algo que deva ser encarado como ruim, mas se
liga àquela parte que faz o coração apertar ligeiramente. Aqui encerramos nossa travessia,
recordando o elementar e costurando com o que de mais importante deveremos levar em nossas
bagagens.
Ao longo de todos os caminhos, buscamos evidenciar três movimentos quando
percorremos as ruas da história brasileira. O primeiro foi mostrar as investidas do poder, com
certas doses repressivas, que recaiam e ainda recaem sobre as pessoas que utilizam a rua
enquanto morada. O segundo movimento buscou enfatizar que não são apenas as forças
repressoras que moldam as relações de poder, mas também aquelas que produzem certos efeitos
produtores. Para toda figura negativada podemos encontrar seu reverso e ambos estão inseridos
nas relações de assujeitamento. Por fim, o último movimento que está presente em todos os
caminhos é aquele que se relaciona com os tensionamentos, as resistências, os entraves, as
astúcias do contrário, as miudezas das contracondutas.
Com esses três grandes movimentos, buscamos enfatizar que aqueles sujeitos que
desenvolvem suas vidas nas ruas foram alvos de inúmeras ações repressivas do poder, mas não
foram os únicos. Os assujeitamentos que recaem sobre quem vive na rua não esgotam as redes do
poder, pelo contrário, as reforçam. Outros sujeitos - tidos como normais, trabalhadores - também
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são assujeitados quando se tem a criminalização da vadiagem, por exemplo. E é justamente por
terem suas vidas delineadas por essas ações de cunho repressivo que os sujeitos desenvolvem
certa relação com a vida que não é a mesma que os sujeitos inseridos na sociedade dita normal.
Aqueles que se inserem nas figuras sociais exploradas ao longo desta dissertação carregam
singularidades que tencionam, a todo momento, as relações da sociedade inteira.
De suma importância também foi deixar robusta a ideia de que nem sempre a “população
em situação de rua” foi “população em situação de rua”, valendo o mesmo para o “mendigo” e
para o “vadio”. Essas perspectivas permeiam o imaginário coletivo e são encaradas, muitas
vezes, como dadas, como naturais. O que nossos percursos propuseram mostrar foi que todas
essas formas de identificações foram construídas, não de forma linear e contínua, mas com
muitos entraves, desvios, modelações, readaptações, enfim, configuram-se enquanto relações de
poder. E isso implica que não são apenas as vias da repressão que perpassam essas vidas, mas há
necessariamente as vias das resistências. “Lá onde há poder há resistência" (FOUCAULT, 1988,
p.91).
Essas localidades no poder não formam um ponto isolado, não são um lugar de
resistência, mas antes "resistências, no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias,
improváveis,

espontâneas,

selvagens,

solitárias,

planejadas,

arrastadas,

violentas,

irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício. Elas são o outro
termo nas relações de poder" (FOUCAULT, 1988, p.91). Assim, podemos encarar que o viver na
rua constitui-se nas tramas das relações de poder, apresentando suas linhas de ação e contração,
e quando deixamos que as possibilidades de resistências apareçam, percebemos que muitas das
escolhas, desejos e formas de desenvolverem as vidas nas ruas surgem como outras
possibilidades de existir. E são justamente esses outros caminhos que gostaríamos de enfatizar ao
final dessa travessia.
No artigo Sociologia do espaço, George Simmel (2013) contribui para o debate sobre a
existência social – no sentido mais filosófico do termo. O autor estabelece uma relação entre as
forças espaciais e os processos anímicos para mostrar como o espaço se entrelaça à psique
humana, produzindo e desconstruindo formas concretas nas relações sociais. Refletindo sobre os
fenômenos espaciais relativos à vizinhança e à estranheza, o pensador alemão aponta que não é
somente pela proximidade física ou pela distância espacial que os fenômenos que se relacionam
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com os aspectos do que é considerado próximo ou longe são gerados, mas antes são produtos de
diversas relações anímicas que se desenrolam no espaço e produzem certos efeitos. “É no
requisito de funções anímicas para cada uma das figurações históricas do espaço que se espelha o
fato de que o espaço em geral é apenas uma atividade da alma, apenas a maneira humana de unir
estímulos sensoriais em si desconexos em visões unitárias” (SIMMEL, 2013, p. 76).
Estar junto e estar perto tornam-se relativos a ordens psicológicas e sensoriais. “Quanto
mais primitiva a consciência”, ou seja, quanto menos se protege dos estímulos externos, quanto
mais faz uso do inconsciente, “mais incapaz ela será de imaginar o mútuo pertencimento
espacialmente separado ou o não pertencimento mútuo do espacialmente próximo”. Não
consegue imaginar pois tem em seu inconsciente que tais coisas não são separadas. Para o bebê,
ele é a própria mãe. “O eu ainda se dilui nas imagens dos outros seres humanos e das coisas”
(SIMMEL, 2013, p.91). Tais relações espaciais, construídas dessa forma, implicam no quão
decisivas tornam-se as questões anímicas para as aproximações sensoriais e para a ideia de
pertencimento.
É dessa forma, que a racionalidade – ao se proteger daqueles perigos dos choques das
vivências - apesar de oferecer formas interativas para que haja a comunicação - estabelece uma
distância efetiva entre as pessoas que podem estar fisicamente próximas. As interações vazias de
afeto, com aquela objetividade fria e imparcialidade necessárias, faz com que a estranheza
impere mesmo nas relações que poderiam ser de proximidade. A rua é a mesma para o que passa
e para o que mora, o que muda é alma.
Para Simmel (2013) esses fatores espaciais da proximidade e da distância definem, de
forma decisiva, a forma sociológica grupal. Temos assim que além da cidade apresentar as
possibilidades de ser várias, há também que ser levado em conta que a forma de interação dos
que habitam o mesmo lugar irá depender da forma com que um sujeito experiencia o lugar e o
outro. Dentro de um mesmo espaço geográfico, em cima de uma mesma calçada, o espaço não é
o mesmo para aqueles que estão ali convivendo ao mesmo tempo. As ruas da cidade podem ser
prisões para uns e formas de liberdade para outros. A calçada pode ser passagem ou morada. O
que a contribuição de Simmel traz de mais imponente é a força dos “conteúdos anímicos”
(SIMMEL, 2013, p.76), os processos históricos e as relações que ultrapassam apenas as das
trocas monetárias têm nas configurações da existência social. As outras perspectivas estão
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presentes em espaços físicos iguais, porém a força para enxergar essas localidades não vem
apenas da visão.
Em sua dissertação A Rua em Movimento: experiências urbanas e jogos sociais em torno
da população de rua, Daniel de Lucca R. Costa (2007) - utilizando diferentes narrativas de
pessoas envolvidas com o mundo da rua e entendendo esse universo como um dispositivo
próprio que insere a sua especificidade nos arranjos da cidade - irá pontuar que as relações de
proximidades e distâncias coexistem nos espaços urbanos. A tentativa de homogeneizar a
população de rua enquanto uma comunidade só tenderia, então, para a perda das potencialidades
e expressões das diversas subjetividades existentes nesse universo, que tem como parte de sua
vida a experiência sob o signo da circulação e da mobilidade (DE LUCCA, 2007). Mobilidade
essa que não é apenas territorialmente física, mas também identitária, moral, social, política,
econômica, religiosa, etc.
Jorge Garcia de Holanda (2017), realizando um estudo etnográfico sobre a população de
rua em Fortaleza, também nos fornece materiais vindos com as narrativas de sujeitos que vivem
o e no mundo das ruas, sendo fundamentais para entendermos as lógicas de vida dessas pessoas.
Entendendo a rua enquanto um “sistema de ação” o autor reforça as noções ligadas à
heterogeneidade dos espaços físicos que envolvem essas vidas vividas na rua. Afirma que as
possibilidades existentes na cidade se abrem para um fluxo aberto de toda ordem, fazendo com
que uma mesma localidade seja sentida, percebida e utilizada de formas tão vastas quanto
permitir a imaginação de cada pessoa que irá se relacionar com aquele lugar. As localidades, nas
palavras de Holanda “não são áreas delimitadas que atendem a funções específicas no dia a dia
dessas pessoas, mas espaços abertos, tanto quanto as ruas por onde se transita” (HOLANDA,
2017: 44).
Ainda com relação às contribuições de Holanda, temos que as ações do habitar a rua
configuram-se menos pelas lógicas tradicionais e mais enquanto um modo próprio, singular e
distinto de ocupar o espaço da cidade. Os sujeitos que desenvolvem suas vidas nessas
especificidades acabam por construir modos de morar e viver que escapam até à própria lógica
estabelecida pela rua. Fazendo com que os espaços deixem “de corresponder unicamente ao
espaço público” (HOLANDA, 2017, p. 71).
Assim sendo, fica sublinhado que a rua configura-se enquanto um outro lugar, mas
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devemos nos perguntar, por fim, quais são as importâncias de entender o mundo da rua nesse
arranjo e ainda quais são as relações possíveis com esses outros lugares?
Em uma conferência no Círculo de Estudos Arquitetônicos no ano de 1967, Michel
Foucault escreveu um texto que só foi autorizado por ele a ser publicado no ano de 1984. O
título? Outros Espaços (2003). Abordando a revolução que Galileu causou ao transformar as
noções espaciais, que ganharam ares de infinidade, Foucault reflete criticamente sobre as
mudanças nas questões espaciais. Da transformação da extensão para o posicionamento,
passando pela localização, o autor irá se debruçar sobre as relações nos espaços de fora. Irá
abordar aqueles lugares que “têm a curiosa propriedade de estar em relação com os outros
posicionamentos, mas de um tal modo que eles suspendem, neutralizam, ou invertem o conjunto
de relações que se encontram por eles designadas, refletidas ou pensadas” (FOUCAULT, 2009,
p.414).
Tais espaços podem ser divididos em dois grupos, aqueles os quais fazem parte os
posicionamentos que não têm uma localidade real, chamados de utopias por carregarem em si os
aspectos de irrealidades. E existe o grupo daqueles posicionamentos que ocupam lugares
efetivos, lugares físicos, reais que “são delineados na própria instituição da sociedade, e que são
espécies de contraposicionamentos”, lugares que “estão fora de todos os lugares, embora eles
sejam efetivamente localizáveis” (FOUCAULT, 2009, p.415), sendo chamados de heterotopias
esses outros lugares.
As heterotopias apresentam certos princípios. Em primeiro lugar não é exclusividade de
nenhuma sociedade, mas sim se faz constante em qualquer agrupamento humano; em segundo
lugar, cada momento histórico apresenta certas heterotopias que podem não se verificar da
mesma forma em outros períodos. Podem tanto deixar de existir, quanto se configurarem de
outras formas; como terceiro princípio é apontado o poder que as heterotopias têm em fazer a
justaposição de vários espaços em um só local, inclusive justapor incompatibilidades; já o quarto
princípio se relaciona a uma certa heterocronia, ou seja, esses posicionamentos outros funcionam
plenamente quando existe uma espécie de ruptura com o seu tempo tradicional; por fim, como
sexto princípio, as heterotopias têm uma funcionalidade. Ou elas criam espaços ilusórios que
denunciam a ilusão maior dos outros posicionamentos da vida humana mantida em
compartimentos, ou então criam outros espaços que são perfeitamente construídos e
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meticulosamente arrumados, evidenciando o caos em que estão inseridos aqueles espaços não
heterotópicos (FOUCAULT, 2009).
A localidade da alma das ruas está inserida nesses outros lugares, são vidas heterotópicas
desenvolvidas no avesso. Não estão fora, elas não partiram – encontram-se bem em frente a nós
- mas não estão dentro, não fazem parte do mesmo, do comum, do igualitário. Encarar aqueles
que fazem das ruas suas moradas nas chaves das heterotopias é também dar espaço para o
dissenso aflorar.
Jacques Rancière (2018) em seu livro O Desentendimento questiona as relações políticas
pelas vias da estética, fazendo surgir a noção de "partilha do sensível" que o mesmo denomina
como: “o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um
comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas” (RANCIÈRE, 2009, p. 15),
implicando assim em uma experiência comum, que é partilhada, mas que carrega também partes
exclusivas de subjetividades. Essa diferenciação de partes "se funda em uma partilha de espaços,
tempos e tipos de atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta à
participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha” (RANCIÈRE, 2009, p. 15). Ou
seja, a rua, por se configurar enquanto um outro lugar, apresenta uma certa partilha do sensível
com um comum. Poder compartilhar essa experiência das partes com um comum implica em um
dano necessário que surge ao colocar as diferenças dessa partilha nas relações políticas.
A partilha do sensível implica em “um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do
invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na
política como forma de experiência" (RANCIÈRE, 2009, p. 16). O autor difere a política da
polícia, nos termos foucaultianos, encarando essa última não como a parte opressora do Estado,
mas em sua perspectiva geral que diz respeito à vida e à felicidade dos homens. A polícia diz
respeito, assim, à “forma particular de uma ordem mais geral que dispõe do sensível, na qual os
corpos são distribuídos em comunidade". Essa distribuição coloca o sujeito em funções
específicas e o identifica pelas mesmas. A política não se funda então nesse lugar de policiar a
vida para que os encaixes do sujeito com sua função sejam realizados, mas antes seria a arena da
partilha do sensível. O que significa que "A comunidade política é uma comunidade de
interrupções, de fraturas, pontuais e locais, pelas quais a lógica igualitária vem separar de si
mesma a comunidade policial" (RANCIÈRE, 2018, p.150). Considerar politicamente os outros
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mundos é admitir primeiramente suas existências e não tentar eliminá-los para que esse outro
deslocado se insira nas formas existenciais construídas. Dessa forma, o “estar-junto político é um
estar-entre: entre identidades, entre mundos” (RANCIÈRE, 2018, p.150). E para estar junto,
partilhando desse sensível, é preciso construções de vínculos que não disfarcem as rupturas, que
não queiram transformar o ser daquele que é considerado apenas ruído e não palavra. É preciso
ligar o dado ao não-dado e é nessa via que a “humanidade comum se argumenta, se manifesta e
faz efeito” (RANCIÈRE, 2018, p.151).
No conto singelamente profundo de Guimarães Rosa, “A Terceira Margem do Rio”,
temos a estória contada pelo filho de um homem conhecido por ser “cumpridor, ordeiro,
positivo” (ROSA, 1985, p. 32) - tanto, que as pessoas ditas “sensatas” reforçavam essa ideia em
suas percepções sobre esse sujeito. Entretanto, ele resolve – sem muita explicação –- fazer uma
canoa resistente, mas que cabia somente o remador. O espaço era para um. Os questionamentos
racionais do porquê aquele homem construiu aquela barca específica se instalam pela cidade,
mas o pai não diz palavra sobre suas motivações e, um dia comum, se solta na realidade do rio
“por aí”. O narrador, criança na época, anima-se com tal acontecimento e até pergunta ao pai se
pode ir junto dele, o pai não o leva – vai sozinho rumo ao desconhecido.
“Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte”. Permanecendo nos espaços
do rio, num não lugar fixo, onde as margens não o alcançam, no meio a meio – o pai suscita
ainda mais a falação dos parentes e vizinhos. “A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de
todo a gente”. Logo, foi enquadrado pelos conselhos dessa gente enquanto doido, pagador de
promessa, doente, leproso. Mas o real é que o pai “se despertada para outra sina de existir, perto
e longe de sua família dele” (ROSA, 1985, p. 33).
O tempo passa e as vidas correm no rio e fora dele, as conexões entre essas diferentes
realidades se dão não apenas com as trocas físicas - onde o filho leva comida e deixa na beira do
rio para o pai - mas também nos escuros das imaginações, nas dobras da memória. A vida do pai
na canoa despertava constantemente o interesse do filho: como ele poderia viver daquele jeito?
Como os perigos dos rios eram postos e o pai os enfrentava, sendo que não se firmava em
nenhuma das margens? Nem pisava mais em chão, não tinha “luz feita, nunca mais riscou um
fósforo” (ROSA, 1985, p. 34).
O narrador permanece ancorado na representação de vida do pai e sente o doer da culpa
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daquilo que o próprio nem sabia o que era. Com essas dores abertas, um certo pensamento vai se
formando e tomando força e ele se vê na situação de questionar sua própria sanidade e acaba
despertando aquilo que desde pequeno queria - ir para si, no curso do rio. Isso não é loucura.
“Ninguém é doido. Ou, então, todos”. Com a escolha de finalmente seguir os caminhos do pai, o
coração do narrador “bateu no compasso do mais certo” (ROSA, 1985, p. 36).
E quando chega o derradeiro momento de encontro, em que o pai depois de tantos anos
enxerga a figura do filho e reage a um estímulo vindo das margens que o rodeia, o narrador
estremece e foge. O desatino se faz. O narrador se arrepende, sofre e adoece. Do pai não se ouve
mais dizer. O narrador é “o que não foi, o que vai ficar calado”. E, ao fim do narrado, sua
esperança é que, na pequena glória de sua morte, seu corpo seja depositado - numa ínfima canoa
– nas águas do rio que não para, no fluido do vivo da eternidade, para que ele siga, com seu pai,
no “rio abaixo, rio a fora, rio a dentro – o rio” (ROSA, 1985, p. 37).
O barco, sublinha Foucault em Outros Lugares (2009), é um pedaço de espaço que flutua,
um lugar que não tem lugar e vive por conta própria, que se fecha em si e se abre para o mundo.
O barco é considerado como uma gigantesca reserva social de imaginação, “Nas civilizações sem
barcos os sonhos se esgotam” (FOUCAULT, 2009, p.422).
As pessoas que moram na rua, por viver em uma espécie de “outro lugar” - que não é
nem fora, nem dentro; nem inseridos na sociedade considerada normal e nem excluídos por
completo delas; nem na margem, nem no rio - apresentam outras perspectivas da vida coletiva
que podem carregar outras possibilidades e formas de existir coletivamente. Não queremos dizer
com isso que devemos todos seguir seus passos e montar uma barraca na Av. Paulista, mas que a
todo momento essas pessoas estão presentes para indicar que os modelos que foram construídos
de como morar, vestir, trabalhar, dormir, amar, ter posses, etc. não são as formas únicas de
partilhar o sensível.
Ao refletir esses espaços não apenas pelas vias das repressões, mas fomentando a
percepção de que a rua configura-se como uma terceira margem, outras possibilidades de se
entender essa realidade começam a florescer. Alertar, cotidianamente, de que outros mundos são
possíveis é uma dessas possibilidades. Se conseguirmos encarar os destroços da perda da
experiência coletiva de frente e desconstruirmos as estruturas que fazem essas pessoas surgirem
no horizonte como vagabundos, marginais, coitados, etc, poderemos perceber que tais pessoas
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podem, na verdade, nos ensinar sobre outros mundos, sobre outras facetas da liberdade. Não
apenas para fortalecer as questões dos laços sociais, mas também para fortalecer a travessia
própria, dos caminhos do ir-para-si. As pontes que nos ligam às terceiras margens estão aí, por
toda parte, o esforço não está em vê-las, mas em repará-las.
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