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SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de temas políticos e 

culturais, contribuindo assim para elevar o nível intelectual do deba-

te público. Em suas páginas, o leitor encontrará elaboradas incur-

sões nos campos da teoria política (clássica e contemporânea), da 

teoria social, da análise institucional e da crítica cultural, além de 

discussões dos assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus cola-

boradores típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores das 

diversas áreas das Ciências Humanas, não necessariamente vincula-

dos a instituições acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no Brasil no Data 

Índice, na América Latina no Clase – Citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades, nos International Political Science Abstracts e na 

Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y  

Portugal. A versão eletrônica da revista está disponível na Scielo e no 

portal da Capes.
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APRESENTAÇÃO

Faz parte das polêmicas no seio das ciências sociais a defini-
ção do conflito político. Mais do que isso, a indicação dos 
protagonistas que os constituem ou, ainda, a tentativa de 
hierarquizá-los. A discussão envolve a trajetória das noções 
de política e cidadania. Evidentemente, não se trata de assun-
to de fácil apreensão e de solução simples. A temática supõe 
visões que se contrapõem face às concepções de representa-
ção e participação. 

Os embates sobre marginalidade, periferia, fronteiras há 
décadas povoam as reflexões das ciências sociais. Vale lem-
brar que a conotação desses termos varia segundo a aborda-
gem no tempo e no espaço. O organizador deste dossiê de 
Lua Nova lembra que os “contingentes ‘marginais’ da popu-
lação têm estado no centro da tradição e, mais do que isso, 
da renovação do pensamento político moderno.” Uma gama 
ampla de autores – Simmel, Foote-Whyte, Hannah Arendt, 
Foucault, Rancière, Mahmood Mandani, Veena Das – tema-
tiza vários aspectos da questão.

Ouso dizer, embora reconheça que haja certo exage-
ro na afirmação, que essas expressões são antes abordadas 
como fenômenos em busca de um conceito, e não como 
categorias plenamente constitutivas da teoria que as pro-
põe. Prefiro considerar o emprego dessas noções – perife-
ria, margens, fronteiras – como um método para dar conta 
do movimento da sociedade. Reconheço nelas importante 
capacidade heurística para a percepção do conjunto no qual 
um grupo considerado “à margem” representa o mundo, 
denuncia sua condição subalterna, expressa suas aspirações, 
atua. Gramsci, ao estudar a Questão Meridional, usa essa 
estratégia para compreender não apenas a região, reconhe-
cidamente periférica na sociedade italiana, mas para dar 
conta da questão nacional. 
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Assim, os estudos que se dedicam ao tema ganham 
dimensões diferentes: podem reproduzir a dimensão empí-
rica dos circuitos sociais, operar a comparação entre eles, 
compreender os nexos existentes, localizá-los no quadro 
social em que se inserem, perceber o sentido político que 
carregam, entre outras possibilidades. O caráter heurístico 
pode permitir a resposta à indagação sobre as possibilida-
des da política. 

Os diferentes caminhos e as várias etnografias utilizadas 
explicam o caráter diferenciado das abordagens presentes 
nos artigos que compõem o dossiê. A diversidade que marca 
a sociedade e as várias interpretações permitem que Gabriel 
de Santis Feltran ofereça uma proposta plural. Isso não o 
impede de mostrar como a gestão e a violência se confundem 
nas fronteiras entre as periferias e o mundo público, consti-
tuindo-se uma política presente em quase todos os casos.

O EDITOR
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Lua Nova, São Paulo, 79: 9-13, 2010

Introdução

É a relação política que permite pensar  
o sujeito político, e não o contrário.

Jacques Rancière

Este número especial da Lua Nova – Revista de Cultura e Polí-
tica pauta a política contemporânea de modo específico. 
Muito além da gestão política feita por governos, eleições ou 
políticas públicas, os autores foram buscar o conflito político 
lá onde se costuma ver somente incivilidade e privação. Os 
territórios investigados pelos artigos aqui reunidos incluem 
favelas, sertões, ruas e prisões; entre os protagonistas das 
narrativas há imigrantes ilegais, moradores de rua, picha-
dores, traficantes e ladrões. Bem perto deles, entretanto, há 
invariavelmente atores “legítimos” do mundo social: assis-
tentes sociais, representantes da justiça, fiscais do Estado e, 
sobretudo, as forças da ordem. A reflexão sobre a política 
que se extrai da relação entre esses personagens é peculiar, 
sobretudo porque os autores, em sua maioria, não se propu-
seram expressamente a fazê-la. Foi na leitura conjunta dos 
textos que a questão política emergiu, ao menos para mim, 
de modo explícito.

Na leitura das provas do volume, aos poucos dei-me 
conta de que os contingentes “marginais” da população têm 
estado no centro da tradição e, mais do que isso, da reno-
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vação do pensamento político moderno. Simmel já temati-
zava tipos urbanos como o estrangeiro e a prostituta num 
então novo mundo público, urbano; Foote-Whyte, convi-
vendo com “rapazes de esquina”, mostrou como operavam 
as relações políticas em Boston. Hannah Arendt tematizou 
a condição “pária” de judeus, minorias étnicas e apátridas 
ainda no início dos anos 1940, e tal reflexão fundamen-
tou seu pensamento político nas décadas seguintes. Michel 
Foucault também partiu de pequenas histórias de “homens 
infames”, loucos, parricidas, hermafroditas e pervertidos 
para construir uma genealogia do poder. Jacques Rancière 
escreveu “aux bords du politique” na virada para os anos 1990, 
tendo em sua filosofia ex-operários e imigrantes sans papiers 
como personagens recorrentes. 

Todo o campo dos subaltern studies e dos estudos pós-
coloniais nasceu, no final do século passado, recuperando 
tradições teóricas e campos de pesquisa empírica em geral 
invisibilizados pelo mainstream acadêmico. Mahmood Man-
dani, por exemplo, toma o genocídio em Ruanda para 
pensar o Estado e, em Veena Das, a etnografia de rotinas 
domésticas termina por conformar análises de amplo espec-
tro sobre os sentidos do poder e da violência. 

Os autores aqui presentes – nomes consagrados das 
ciências sociais, no Brasil e no exterior, ou jovens e promis-
sores pesquisadores – foram convidados a apresentar seus 
trabalhos pelo fato de estudarem populações, territórios e 
circuitos sociais considerados “marginais”. Em um plano 
inicial, portanto, eram as dimensões empírica e compa-
rativa que alinhavariam o volume. Os textos enviados, no 
entanto, ao invés de seguirem a tradição de estudos nesse 
campo, que situou seus objetos na contramão do “legíti-
mo” (a família, a religião, o trabalho, a moral etc.), mos-
traram, justamente, os nexos que se desenham entre esses 
mundos de práticas. A afinidade entre os artigos, então, 
mudou de estatuto. 

10049-LN79_meio_af5.indd   10 6/24/10   2:54:46 PM



11

Gabriel de Santis Feltran

Lua Nova, São Paulo, 79: 9-13, 2010

Pois esse deslocamento de perspectiva, por si só, modifi-
ca todo o jogo de referências teórico-analíticas em questão. 
De saída recusam-se os óculos da ausência, que projetaram 
durante muito tempo sobre os outsiders premissas acerca do 
que eles não eram e, pior, do que deveriam ser. E se em cada 
texto o leitor encontra descrições pormenorizadas dos porões 
da vida social, as dimensões analítica e teórica as acompa-
nham passo a passo. Lançando luz interpretativa acerca de 
cotidianos, conflitos pessoais, poderes e discursos em dispu-
ta, os artigos do número reagem tanto às análises dicotômi-
cas do social quanto ao relativismo pós-moderno, encarando 
a complexidade das conexões entre os espaços pelos quais 
seus objetos empíricos transitam. Assim, verifica-se nos traba-
lhos as múltiplas formas tomadas pela subjetivação política 
contemporânea. Da perspectiva “marginal”, por isso, surgem 
relações políticas polissêmicas e quase sempre invisíveis ao 
mundo normalizado, das quais emergem outros sujeitos.

Na abertura do número, entretanto, Michel Misse já 
adverte os mais entusiasmados: não se trata de celebrá-
los, tal como fossem esses sujeitos portadores da boa nova 
democrática. Trata-se de compreender os modos de sua sub-
jetivação. Nada simples, embora o autor facilite a tarefa. 
Refletindo justamente sobre a gênese e os significados da 
categoria “bandido” no Brasil, Misse encara as “teorias do 
sujeito” e condensa anos de pesquisa empírica na elabora-
ção teórica da noção de “sujeição criminal”, que já reverbe-
ra nos debates da área. 

O diálogo dessa elaboração com o texto de Karina Bion-
di e Adalton Marques é imediato. Os autores apresentam, 
inovando em forma e conteúdo, um debate ficcional entre 
dois prisioneiros paulistas, de facções rivais: o Primeiro 
Comando da Capital e o Comando Revolucionário Brasilei-
ro do Crime. Da confrontação entre eles não apenas depre-
ende-se muita “realidade”, como também a multiplicidade 
de perspectivas – e linguagens – pelas quais uma história 
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pode ser contada. Relações políticas, diriam os autores. 
“Bandidos!”, gritariam outros.

Em seguida, Daniel Cefaï apresenta ao leitor brasileiro 
uma etnografia primorosa da relação entre moradores de 
rua e assistentes sociais em Paris; da descrição dos odores de 
corpos carcomidos pelo frio surge, além de um texto belís-
simo, um espécime raro ao leitor brasileiro de composição 
entre teoria e densidade empírica, características do tour-
nant pragmatiste desta década na sociologia francesa. 

Cibele Rizek, Isabel Georges e Carlos Freire da Silva 
descrevem os padrões contemporâneos de migração que 
bolivianos (e coreanos) tecem no centro e nas periferias 
de São Paulo e Buenos Aires. Nos dramas de suas trajetó-
rias vislumbra-se a nova territorialidade da indústria têxtil 
transnacional; nas margens da regulação estatal riscam-se as 
garantias e imprime-se o precário; nas oficinas de trabalho 
intensivo, o “custo chinês” costura no direito do trabalho a 
etiqueta da obsolescência.

Os pixadores (agora com x) etnografados por Alexandre 
Barbosa Pereira, também em trânsito entre as periferias e o 
centro da metrópole, escapam à alcunha fácil do “vândalo” 
e se mostram a conhecer. Surpresa: suas marcas são legíveis, 
suas cifras são trocadas entre eles e, na “leitura dos muros” 
que elas permitem, desvelam-se códigos de reciprocidade 
de outro mundo urbano. Nele, risco, protesto, contraven-
ção e repressão policial compõem uma estética e, portanto, 
uma partilha política do sensível, no sentido de Rancière. 

Jorge Villela viaja ao sertão de Pernambuco e, em dia de 
eleição municipal, descreve conflitos nada triviais – o que se 
nota pelos desdobramentos teóricos que adensam as refe-
rências do artigo – entre grupos de moradores da pequena 
cidade de Jordânia e representantes da justiça eleitoral. A 
etnografia da política se converte numa antropologia das 
relações de poder e, no limite, numa outra ciência da moral, 
muito distinta daquela proposta por Durkheim. 
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O número se conclui com um artigo de minha autoria 
em que, em diálogo com os textos aqui reunidos, discuto 
a política, a gestão e a violência nas fronteiras contempo-
râneas entre as periferias de São Paulo e o mundo públi-
co. Ansiando que a leitura deste volume seja tão prazerosa 
quanto foi organizá-lo, registro aqui meus agradecimentos 
sinceros aos editores da Lua Nova – Cicero Araujo, Elide 
Rugai Bastos e, especialmente, Adrián Gurza Lavalle; seu 
estímulo acadêmico se transformou em amizade e a leveza 
de sua condução marcou a elaboração desta proposta. Gil-
do Marçal Brandão estimulou as ideias iniciais deste núme-
ro, que dedicamos agora à sua memória.

Gabriel de Santis Feltran, fevereiro de 2010
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CrIme, sujeIto e sujeIção CrImInal1:  
aspeCtos de uma ContrIbuIção analítICa 
sobre a CategorIa “bandIdo”

Michel Misse

Muitas contribuições recentes à teoria do sujeito têm argu-
mentado que a experiência de tornar-se sujeito está vincu-
lada fundamentalmente à experiência da subjugação. Nesse 
sentido, o sujeito seria o pressuposto da agência, já que não 
se pode explicá-la sem a intervenção ativa que contrapõe a 
estrutura. Se tomarmos estrutura como poder (mesmo no 
sentido amorfo weberiano), então a experiência da sujeição 
(no sentido de subjugação, subordinação, assujetissement) 
seria também o processo através do qual a subjetivação – a 
emergência do sujeito – se ativa como contraposto da estru-
tura, como ação negadora. O sujeito, nesse sentido, é o efei-
to de ser posto pela estrutura (poder) e de emergir como 
seu ser contraposto e reflexivo (potência). É assim que 
autores como Foucault (1977, 1984, 1988, 2006), Althus-
ser (1972), Butler (1997, 2005) e, mais recentemente, Das 
(1989, 2005) e Das et al. (1997), tentam responder ao per-
sistente paradoxo de se pensar a ação reflexiva e a interação 

1 Sobre o conceito de “sujeição criminal”, ver Misse (1999). Aproveito, neste arti-
go, trechos de minha argumentação primeiramente apresentada naquele estudo. 
A este respeito, ver também Misse (2006).
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sem perder de vista suas determinações, particularmente do 
ângulo de quem se encontra subalterno. 

Entretanto, essas contribuições tendem a pensar o sujei-
to social que emerge da experiência de subordinação como 
“sujeito revolucionário” que põe novos valores (marxismo, 
feminismo, movimento gay, ecologia etc.); raramente o 
tomam pela sua ação egoísta, voltada para si ou para seu gru-
po, cínica ou cética quanto à necessidade do Outro que não 
seja sob a forma também da subordinação ou de sua subju-
gação. Dito de outro modo: raramente o sujeito que emerge 
da experiência da subordinação é pensado como sujeito que 
subordina ou que subjuga, que produz outros assujeitamen-
tos e, portanto, também outros sujeitos. Um dos argumentos 
para não pensá-lo como sujeito é exatamente o fato de que 
ele não põe valores, não é “democrático” (Wiewiorka, 2008). 
Entretanto, se o negamos como sujeito, caímos em novos 
paradoxos, entre os quais o de repor o conflito entre ação e 
estrutura, para os quais teríamos dois pesos e duas medidas. 
Afinal, o que queremos dizer quando afirmamos que o “ator 
pensa”, que o “ator sofre”, que o “ator ama”? Pensar, sofrer 
e amar não são categorias assimiláveis analiticamente nem à 
estrutura, nem aos papéis, nem ao ator e nem à agência.

A sociologia convencional tem preferido esquivar-se 
desses problemas refugando a discussão sobre o processo 
de subjetivação à psicologia, à psicanálise, à filosofia e aos 
chamados cultural studies, e defendendo no plano micro a 
autonomia constitutiva da interação social, através dos con-
ceitos clássicos de self, identidade social, ator social, papéis 
e status sociais. Para ligar esse plano de categorias interacio-
nistas ao plano da estrutura, das instituições, das práticas e 
da ação coletiva recorre por vezes à noção de agência. Se 
tomarmos importantes contribuições que lidam com temas 
como o nosso, por exemplo, os trabalhos de Erving Goffman 
e Howard S. Becker, observaremos o quanto noções como 
“estigma” e “rótulo” tensionam com essa tradição mas evi-

10049-LN79_meio_af5.indd   16 6/24/10   2:54:46 PM



17

Michel Misse

Lua Nova, São Paulo, 79: 15-38, 2010

tam confrontar diretamente a categoria implícita do sujeito 
que sofre e manipula o estigma ou que rotula ou é rotulado, 
preferindo permanecer no ocultamento tático do sujeito 
sob o self social. De alguma maneira, o sujeito é posto “fora” 
do self, como seu “fundo” ou sua “essência”, para melhor se 
livrar dele. O sujeito do self, como já se disse inúmeras vezes, 
não pertenceria à sociologia, assim como o descascar das 
camadas da cebola não nos conduz a qualquer “profundi-
dade”; quando a buscamos, não encontramos nada além da 
própria cebola descascada. No entanto, o paradoxo persis-
te, pois há um agir que se define por sua autonomia frente 
à estrutura, frente à função e contra o “já dado”, que põe e 
resgata o sujeito em algum lugar que está no self mas que, 
ao mesmo tempo, o nega e o ultrapassa no desejo, nas emo-
ções, na produção do sentido e na ação reflexiva propria-
mente dita. O sujeito não está em qualquer profundidade 
do self, é apenas uma outra forma de abordá-lo.

As minhas pesquisas têm me conduzido à constatação de 
que há vários tipos de subjetivação que processam um sujeito 
não revolucionário, não democrático, não igualitário e não 
voltado ao bem comum. O mais conhecido desses tipos é o 
sujeito que, no Brasil, é rotulado como “bandido”, o sujeito 
criminal que é produzido pela interpelação da polícia, da 
moralidade pública e das leis penais. Não é qualquer sujei-
to incriminado, mas um sujeito por assim dizer “especial”, 
aquele cuja morte ou desaparecimento podem ser ampla-
mente desejados. Ele é agente de práticas criminais para 
as quais são atribuídos os sentimentos morais mais repulsi-
vos, o sujeito ao qual se reserva a reação moral mais forte 
e, por conseguinte, a punição mais dura: seja o desejo de 
sua definitiva incapacitação pela morte física, seja o ideal de 
sua reconversão à moral e à sociedade que o acusa. O eufe-
mismo de “ressocialização” ou de “reinserção social” acusa, 
aqui, por denotá-la, a “autonomia” desse “sujeito”, e parado-
xalmente a sua “não sujeição” às regras da sociedade.
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A minha questão envolve a constatação de uma comple-
xa afinidade entre certas práticas criminais – as que provo-
cam abrangente sentimento de insegurança na vida cotidia-
na das cidades – e certos “tipos sociais” de agentes demarca-
dos (e acusados) socialmente pela pobreza, pela cor e pelo 
estilo de vida. Seus crimes os diferenciam de todos os outros 
autores de crime, não são apenas criminosos; são “margi-
nais”, “violentos”, “bandidos”.

Tenho procurado entender esse complexo processo 
social, que teve no Rio de Janeiro o seu primeiro e mais 
conhecido desdobramento no Brasil, como o de uma “acu-
mulação social da violência” (Misse, 1999; 2006; 2008a). É 
como se alguns fatores sociais se alimentassem reciproca-
mente em algo como uma causação circular acumulativa, 
gerando, de um lado, acumulação de desvantagens para um 
segmento da população e, de outro, estratégias aquisitivas 
partilhadas tanto por agentes criminais quanto por agen-
tes encarregados de reprimi-los, de um modo que ganhou 
diferentes graus de legitimação em importantes camadas da 
sociedade mais abrangente. Além da associação entre acu-
mulação de desvantagens e incriminação preventiva de cer-
tos “tipos sociais”, desenvolveu-se um persistente processo 
de “sujeição criminal” de uma parcela de agentes de prá-
ticas criminais. Tal dinâmica terminou por constituir algo 
como uma “cultura” associada a esses sujeitos. 

Para sublinhar uma importante dimensão do que estou 
chamando de sujeição criminal é preciso compreender 
que, no Brasil, pelo menos a partir de meados dos anos 
1950, sempre houve certa justificação, eu não diria consen-
sual, mas habitual, para a eliminação física de criminosos 
comuns, mesmo quando sua “periculosidade” não poderia 
servir para justificá-la. Há inúmeras descrições, por exem-
plo, de vinganças contra pequenos ladrões submetidos a 
torturas em rituais públicos de degradação e crueldade. 
Trata-se do deslizamento de sentido da punição pelo cri-
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me cometido para a punição do sujeito “porque” crimi-
noso “contumaz”: para o que seria seu incorrigível “mau-
-caráter”, sua subjetividade essencialmente criminosa, má; 
para sua irrecuperabilidade potencial. Tudo isso não é algo 
que se deva deixar de lado quando se tem em mente os 
sucessivos esquadrões da morte, a difusão dos grupos de 
extermínio e a confusão moral de praticar crimes para “jus-
tificadamente” punir crimes. Esquadrões e grupos de exter-
mínio não poderiam existir durante tanto tempo se não 
existisse algum tipo de ambientação social em busca de sua 
legitimação. Do mesmo modo, o volume de suspeitos que 
são mortos pela polícia em vários estados brasileiros, espe-
cialmente no Rio de Janeiro, aponta para ao menos duas 
questões: o quanto estão sendo simplesmente executados 
e, se não for o caso, por que preferem o risco da morte a 
se entregar à polícia, como em outros lugares. Se há mes-
mo um confronto legal, como explicar que a polícia flu-
minense tenha matado mais de 10 mil suspeitos de crime 
no mesmo período em que perdeu, em serviço, menos de 
quatrocentos de seus homens? 

Esse processo de sujeição criminal ganhou uma nova 
dimensão quando os mercados de trabalho ilegais conven-
cionais, tradicionais, principalmente o mercado de trabalho 
do jogo do bicho, que era local e depois se torna nacional, 
vão sendo tragados, aos poucos, por um novo mercado de 
trabalho, uma empresa altamente lucrativa, relativamente 
desorganizada e amplamente disseminada, como é o varejo 
de drogas ilícitas, especialmente da cocaína. Em comparação 
com os mercados de trabalho ilegais convencionais, como 
a prostituição popular, o jogo, o pequeno contrabando, as 
vigarices, a compra e venda de objetos roubados e mesmo 
o jogo do bicho, o varejo da cocaína mostrou-se extrema-
mente atraente para os padrões de renda das populações 
que atingiu. Despertava também, curiosamente, menor 
reação moral local, por oposição aos crimes convencionais. 
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Redes de quadrilhas foram se constituindo e abarcando os 
diferentes aglomerados urbanos de baixa renda – favelas, 
conjuntos habitacionais, “lotes” da periferia – de um modo 
muito característico: vários pontos de venda fixos, guarne-
cidos por “soldados”, a partir dos quais pequenos vendedo-
res, os “vapores”, oferecem a mercadoria a usuários locais 
ou que vêm de outras partes da cidade. Naturalmente, toda 
a área desses “pontos de venda” terminava confundindo-se 
com o aglomerado urbano do qual fazia parte, constituin-
do-se assim num “território” do tráfico a ser defendido, a 
ferro e fogo, de outras redes de quadrilhas e das incursões 
da polícia. 

Uma parte importante da explicação dessa associação 
do varejo do tráfico com a violência deve-se ao surgimento 
de quadrilhas que controlam territórios em áreas urbanas de 
baixa renda, o que leva a intermitentes conflitos com outras 
quadrilhas pelo controle desses territórios e de seus pontos 
de venda. Do mesmo modo, o baixo poder aquisitivo dos 
que operam nesses territórios torna-os vulneráveis a um sis-
tema de consignação de vendas em que a dívida é paga com 
a morte. O tráfico de drogas, que atende às elites e às classes 
médias em praticamente todos os países do mundo, inclusi-
ve no Brasil, não se associa da mesma maneira à violência, 
principalmente porque é operado por indivíduos e não por 
quadrilhas e não é baseado em controle de territórios, mas 
em relação direta com o consumidor, através da entrega em 
domicílio ou em lugares combinados. Não há, portanto, 
uma relação necessária entre drogas ilícitas e montante da 
violência, a não ser quando o tráfico se territorializa e opera 
com jovens pobres, submetidos ao sistema da consignação 
de vendas e à relação de subordinação ao chefe da quadri-
lha (Zaluar, 2004; Misse, 2006; Grillo, 2008).

Nesse sentido, a sujeição criminal também se “territo-
rializa”, ganha contornos espaciais e amplifica-se nos sujei-
tos locais e mesmo nas crianças e adolescentes cuja sujei-
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ção é esperada2. Como tal, não pode ser compreendida 
exclusivamente apenas no plano da interação contextual e 
do desempenho de papéis sociais, pois se mostra ancora-
da num plano macro de acumulação social da violência em 
tipos sociais constituídos e representados por sujeitos cri-
minais produzidos em contextos sócio-históricos determi-
nados. Aqui a sujeição criminal poderia ser compreendida, 
ao mesmo tempo, como um processo de subjetivação e o 
resultado desse processo para o ponto de vista da socieda-
de mais abrangente que o representa como um mundo à 
parte. Por exemplo, “o mundo do crime” (Ramalho, 1983), 
que representa as pessoas que “fazem parte” desse mundo 
(como “malandros”, “marginais”, “traficantes”, “bandidos”) 
como sujeitos criminosos. Também por isso podemos consi-
derar que a sujeição criminal é um processo de criminação 
de sujeitos, e não de cursos de ação. Trata-se de um sujeito 
que “carrega” o crime em sua própria alma; não é alguém que 
comete crimes, mas que sempre cometerá crimes, um ban-
dido, um sujeito perigoso, um sujeito irrecuperável3, alguém 
que se pode desejar naturalmente que morra, que pode ser 
morto, que seja matável. No limite da sujeição criminal, o 
sujeito criminoso é aquele que pode ser morto4.

Originalmente, a sujeição criminal é apenas distinti-
va. Nesse sentido, ela sempre começa no plano da intera-
ção social contextual, mas já sob a referência estrutural do 

2 A Polícia do Rio de Janeiro matou nos últimos cinco anos (2004-2008), em su-
posto confronto legal, 5.600 civis suspeitos de crimes, dos quais 1.836 crianças e 
adolescentes. Ver o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (http://www.isp.rj.gov.
br/Conteudo.asp?ident=150), para os dados sobre autos de resistência. Sobre a 
sujeição criminal de crianças e adolescentes, ver Misse (2007) e Néri (2009).
3 A ideia de “recuperabilidade” pode ser um bom divisor analítico entre sujeito 
simplesmente incriminado e sujeito criminal. De qualquer modo, aponta para 
“causas” a serem removidas no sujeito e, portanto, para a subjetividade na repre-
sentação do que seja um criminoso. Sobre as mudanças nas representações sociais 
do que seja um criminoso, ver Melossi (2000).
4 A conexão com as questões tratadas por Agambem (2007) é inevitável, mas ela 
não será analisada aqui.
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“criminal”. O referente está dado não apenas nos códigos 
penais, mas na própria linguagem que – na interação – será 
empregada para distinguir a ruptura da normalidade ou a 
sua expectativa em um sujeito. Se partirmos do pressuposto 
durkheimiano de que o crime não “existe” nem no even-
to nem em seu autor, mas na reação ao evento e ao autor, 
poderemos compreender melhor como se dá o processo 
como um todo. A acusação social que constrói o criminoso 
(e que coincide com o início do processo de incriminação) 
é sempre resultante de uma interpretação contextua lizada, 
entre agentes, de cursos de ação cujo significado “normal” 
ou “desviante” se produz nesse mesmo processo e não antes 
dele. Evidentemente, há uma pauta classificatória dos cri-
mes (o Código Penal, por exemplo) que é anterior e exte-
rior ao evento e que é tomada como referência; mas essa 
pauta não existe senão no processo social que a aplica, que 
a interpreta, que a contextualiza ou que a despreza. E há 
também a sensibilidade jurídica local, que nem sempre 
coincide ou concorda com os códigos peritos. O crime é 
definido primeiramente no plano das moralidades que se 
tornaram hegemônicas e cuja vitória será inscrita posterior-
mente nos códigos jurídicos.

Embora seja reconhecido que a definição de uma ação 
como desviante (divergente, problemática, desnormalizada 
ou que nome se lhe queira dar) depende de um julgamento 
baseado numa certa ideia de normalidade, e que as ideias sobre 
normalidade são lábeis e produzidas contextualmente entre os 
agentes envolvidos, são poucos os que reconhecem que nesse 
caso uma pauta relativamente fixa de significados de norma-
lidade é apenas culturalmente referencial, e as definições de 
cada situação um processo social que ganha relativa auto-
nomia em relação a essa pauta. Nesse caso, incluir um agente 
em algum item de uma pauta legal reconhecida, como por 
exemplo o Código Penal, que é o que estamos chamando 
aqui de “incriminação”, não é uma ação simples e direta de 
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encaixamento, mas um complexo processo de interpretação 
baseado também em poderes de definição da situação. Todo 
esse processo é reconhecidamente uma construção social 
(Misse, 2008b). Vários autores trataram dele, no plano da 
teoria dos papéis sociais e de sua internalização pelo ator, 
atribuindo-lhe várias dimensões que se superpõem no con-
ceito de “identidade social”. É o caso pioneiro de Frank Tan-
nenbaum (1938), quando afirma que “the person becomes 
the thing he is described as being”. Edwin Lemert (1951; 
1967) elabora esse processo chamando-o de “desvio secun-
dário”, ao se referir ao indivíduo cuja autoconcepção de si 
e de suas ações se conforma substancialmente com a ima-
gem desviante que os outros têm dele. É também o caso de 
Howard S. Becker (1963), John Kitsuse (1962) e Kai Erikson 
(1962) ao popularizarem como “rótulo” (label) esse tipo de 
status negativo atribuído ao desviante; e também de Erving 
Goffman (1962) ao denominar de “estigma” suas resultantes 
para a identidade social deteriorada, cuja manipulação pelo 
self ele estudou brilhantemente.

Na sujeição criminal encontramos esses mesmos proces-
sos, mas potencializados por um ambiente de profunda desi-
gualdade social, forte privação relativa de recursos de resis-
tência (ou ocultação social) à estigmatização e pela domi-
nação (mais que apenas pelo predomínio) da identidade 
degradada sobre todos os demais papéis sociais do indivíduo. 
O rótulo “bandido” é de tal modo reificado no indivíduo que 
restam poucos espaços para negociar, manipular ou abando-
nar a identidade pública estigmatizada. Assim, o conceito de 
sujeição criminal engloba processos de rotulação, estigmati-
zação e tipificação numa única identidade social, especifica-
mente ligada ao processo de incriminação e não como um 
caso particular de desvio. Entre esse self socialmente degra-
dado e subjugado pelo horizonte de risco de uma morte imi-
nente, sem sentença e sem qualquer glória, e a emergência 
de um sujeito criminal inteiramente egoísta e indiferente ao 
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destino dos outros, reificado em seu próprio atributo social, 
estende-se o continuum de dimensões do conceito. 

A sujeição criminal não é apenas um rótulo arbitrário, ou 
o resultado de uma luta por significações morais disputáveis, 
mas um processo social que condensa determinadas práticas 
com seus agentes sob uma classificação social relativamente 
estável, recorrente e, enquanto tal, legítima. Há estruturação 
na produção social da sujeição criminal, mas cada evento só 
é capturado nessa estruturação se “fizer sentido” para muitos 
indivíduos, inclusive para o próprio acusado. 

O conceito de “sujeição criminal” é proposto com a 
finalidade de determinar três dimensões incorporadas na 
representação social do “bandido” e de seus tipos sociais. A 
primeira dimensão é a que seleciona um agente a partir de 
sua trajetória criminável, diferenciando-o dos demais agen-
tes sociais, através de expectativas de que haverá, em algum 
momento, demanda de sua incriminação. A segunda dimen-
são é a que espera que esse agente tenha uma “experiência 
social” específica, obtida em suas relações com outros bandi-
dos e/ou com a experiência penitenciária. A terceira dimen-
são diz respeito à sua subjetividade e a uma dupla expectati-
va a respeito de sua autoidentidade: a crença de que o agen-
te não poderá justificar sensatamente seu curso de ação ou, 
ao contrário, a crença em uma justificação que se espera 
que esse agente dê (ou que possa ser dada legitimamente a 
ele) para explicar por que segue reiteradamente nesse cur-
so de ação criminável. Práticas criminais são todas as práti-
cas crimináveis, isto é, que têm chance objetiva, numa dada 
sociedade e dada uma determinada “definição da situação”, 
de serem criminadas e cujo agente sabe ter chance objeti-
va de ser submetido a um processo de incriminação. 

É importante frisar que a sujeição criminal é o resultado, 
numa categoria social de indivíduos, de um processo social 
de constituição de subjetividades, identidades e subculturas 
do qual participam como fatores: 1) designações sociais que 
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produzem uma específica “exclusão criminal” (através de 
acusações e incriminações) de agentes que caiam na classifi-
cação social do que seja delito (crime ou contravenção); 2) 
atribuições ao agente (baseada na crença de que sua traje-
tória confirma, nesse caso, regras sociais de experiência) de 
uma tendência a praticar crimes, isto é, de seguir um curso 
de ação incriminável, geralmente com a expectativa de que 
esse curso de ação venha a ter (ou já tenha) regularidade; 
3) autorrepresentações, no agente, ou representações nos 
seus familiares, ou mesmo nos seus grupos de referência ou 
na comunidade em que vive, que ora demandam ou ten-
tam “justificar” ou “explicar” suas práticas e escolhas indi-
viduais, ora as atribuem à sua singularidade ou concluem 
pela impossibilidade dessa justificação. A inexistência de 
quaisquer dessas dimensões exclui um agente da situação 
de sujeição criminal, mas não necessariamente da incri-
minação. Indivíduos que são eventualmente incriminados 
podem não incorporar (ou não serem socialmente incorpo-
rados) na sujeição criminal5. As práticas criminais não pro-
duzem sempre sujeição criminal.

Com esse conceito, pretendo estender uma ponte entre 
as abordagens interacionistas e pós-estruturalistas, de modo 
a contribuir para a compreensão desses processos sociais 
numa sociedade profundamente desigual, como é o caso 
do Brasil. Nesse sentido, representações de “periculosida-
de”, de “irrecuperabilidade”, de “crueldade” participam de 
processos de subjetivação que conduzem, no limite, à justi-
ficação do extermínio do sujeito criminal. Trata-se de um 
processo de inscrição do crime na subjetividade do agente, 
como numa possessão, e não apenas no seu comportamen-
to criminável, tornando muitas vezes sua tentativa de “sair 
do mundo do crime” tão inverossímil para os outros a pon-

5 Ver Magalhães (2006), sobre as narrativas de presos que explicitam contextos de 
sujeição criminal.
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to de exigir praticamente um processo de conversão (des-
possessão) de tipo religioso. 

Para que haja sujeição criminal, é preciso que certos 
tipos de curso de ação, representados não apenas como des-
viantes, divergentes, problemáticos ou ilegais, mas denuncia-
dos principalmente como criminais, inclusive pelo agente, se 
reiterem na expectativa social a propósito desse agente; que 
esses tipos de curso de ação condensem significações de rup-
tura com representações de normas sociais de validez abran-
gente e, principalmente, rompam ou ameacem romper com 
o núcleo emocional dos agentes sociais, um núcleo forte 
sobre o qual se concentram as representações sociais da nor-
malidade, do crime e da violência. Em oposição ao “não fiz 
por mal” do negligente e do “fui levado a isso” do neutraliza-
dor, ele pode chegar, no limite, a assumir publicamente sua 
identidade como “mau” ou se tornar inteiramente indiferen-
te ao status negativo que continuam a lhe atribuir. Impor-se 
pelo medo é uma das formas mais elementares e universais 
de operar o poder em condições de desconfiança recíproca. 
Nessa identificação-limite, e ainda aí, ele não desconhece a 
classificação social do que sejam boas ou más ações na esfera 
mais abrangente dos valores. Constituído como sujeito pleno 
no registro do atributo e no registro de suas próprias identi-
ficações e de sua vivência, no registro da moral e do direito, 
a ele se indaga: por que esse caminho? Agrupei suas variadas 
respostas em três tipos-ideais de autojustificação: o acaso ou o 
destino; a escolha racional; e a “vontade de...” (Misse, 1999). 
Diferentemente também da sujeição criminal que busca neu-
tralização (íntima ou pública), embora ele geralmente veja 
razões para autocontrolar ou modificar seu destino, suas 
escolhas e sua própria vontade, pensa que poderá fazer isso 
“mais à frente”, “algum dia talvez”, “quando chegar a hora”. 
Ele assume, de certa maneira, um livre-arbítrio que não nega 
a necessidade das normas e valores sociais, mas que o coloca, 
por assim dizer, “por algum tempo” acima deles. 
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Nesse sentido, o “perigo” que tal agente passa a repre-
sentar reforça a crença de que ele possua uma subjetividade 
peculiar, algo como um “carisma de valor negativo”, mas que 
denota uma diferença que pode ser interpretada por ele 
como de “superioridade moral”. Trazê-lo de volta à norma 
e à sociabilidade convencional representaria, portanto, um 
processo da magnitude de uma “conversão” ou “reconver-
são”, e não é raro que esse processo se realize estritamente 
sob a forma de uma “conversão religiosa”6.

A maior ou menor coincidência ou tensão entre a atri-
buição social e a autoidentificação do agente a um tipo ou a 
uma combinação de tipos sociais de sujeição criminal pode 
indicar diferentes dimensões tácitas de um jogo que envolve 
diretamente os agentes postos na posição acusatória, que for-
mam para ele um out-group, os agentes postos na posição de 
parceiros ou iguais, ainda que de grupos rivais, que formam 
um in-group abrangente, e os agentes cuja posição combina 
ou oscila entre os dois grupos (mediadores, tanto em sentido 
positivo quanto negativo na diversa apreciação dos grupos 
de agentes). A “entrada no mundo do crime” é muito variada 
e muitas vezes ocasional. Para os objetivos deste trabalho, o 
que mais importa não é a entrada, nem mesmo a “adesão” 
ou a “opção” pelo crime, mas, na sua reiteração, tornar-se pas-
sível de incorporação numa identidade social negativa e sua 
consequente acomodação a um tipo social7. 

6 Ver o desenvolvimento dessa conexão em Teixeira (2009).
7 A “entrada no mundo do crime” (e, portanto, a incorporação da sujeição crimi-
nal) segue, muitas vezes, um padrão análogo (e culturalmente oposto) ao seguido 
pelo adolescente Zuni, estudado em célebre ensaio de Lévi-Strauss. O adolescente, 
acusado de feitiçaria, “tornou-se” feiticeiro à medida que procurava tacitamente 
explicar-se, perante os juizes, da acusação. “O acusado, preservado como testemu-
nha, traz ao grupo uma satisfação de verdade, infinitamente mais densa e mais 
rica do que a satisfação de justiça que teria proporcionado a sua execução” (Lévi-
Strauss, 1985, p. 201). O padrão é análogo e oposto porque, em nosso caso, o 
agente acusado submete-se à sujeição, “torna-se” bandido, muitas vezes por não 
conseguir escapar dessa identidade, testemunhando-a, recusando-a e atestando 
assim “a realidade do sistema que a tornou possível” (p. 200).
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Não há sujeição criminal sem incriminação, mas pode 
haver incriminação sem sujeição criminal. O que distingue 
radicalmente a incriminação de um indivíduo de sua sujei-
ção criminal é representado socialmente, grosso modo, 
pela distinção entre “bandidos” e não bandidos. O signi-
ficado de “bandido”, embora remeta a “integrante de um 
bando”, ganhou autonomia individualizante, passou a ser 
aplicada ao agente cuja sujeição criminal já está em curso 
ou que se considera consolidada. Na representação jurídi-
ca, a “reincidência” poderia aparecer como um indicador 
dessa distinção, e geralmente o é, mas não é suficiente. 
Pode haver reincidência criminal e não haver sujeição cri-
minal, como pode haver sujeição criminal sem reincidên-
cia judicialmente registrada. De um modo geral, a diferen-
ça é construída pela ênfase maior que se dá ao sujeito, no 
caso da sujeição criminal, com a expectativa social de que 
o agente é, de algum modo, subjetivamente ligado à trans-
gressão; e pela ênfase maior na transgressão que no sujeito, 
no caso da mera incriminação, com a expectativa social de 
que aquela transgressão não é subjetivamente ligada ao agen-
te (ao seu caráter, às suas origens e ao seu meio social, à sua 
biografia etc.).

De qualquer modo, quando o agente “sabe” que, ao 
empreender determinado curso de ação, ele poderá “cair” 
dentro de uma classificação social incriminadora, que ele 
conhece e com a qual até pode partilhar, logo uma autoava-
liação se impõe: a que indica o quanto ele está (ou não) liga-
do subjetivamente a esse tipo de curso de ação e de que modo 
ele a interpreta. A maior ou menor capacidade e interesse 
do agente em fazer essa ligação e interpretá-la é a dimensão 
principal da sujeição criminal no âmbito do processo de sub-
jetivação, e as tensões entre a imputação à subjetividade feita 
pelo acusador e pelo acusado (seja internamente ao agente, 
seja externamente entre agentes) permitem construir indi-
cadores fecundos da variedade de situações em que os pode-
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res de definição da sujeição criminal são operados, seja para 
neutralizá-la, assimilá-la, incorporá-la ou agravá-la.

Além disso, diferentes representações sociais da dife-
rença social entre o ilícito, o ilegal e o criminal permeiam 
a estratificação bandido/não bandido. Como toda sujeição 
criminal tende a produzir uma condensação com deter-
minados tipos sociais e estes, por sua vez, podem conferir 
à sujeição criminal algumas de suas características, pode 
desenvolver-se uma específica “subcultura da sujeição crimi-
nal” que incorpora traços afins a outras subculturas. O fato 
que, de um modo geral, a representação social possa dis-
tinguir “crime” de “mundo do crime” e a lei distinguir, por 
exemplo, “contravenção” de “crime”, exige que também a 
diferença entre incriminação e sujeição criminal se apoie 
na maior ou menor socialização do agente criminal numa 
subcultura representada como, no mínimo, desnormalizada e 
como, no máximo, criminal. 

Não basta, portanto, à sujeição criminal, que ela ligue 
a subjetividade do agente à expectativa de reiteração da 
transgressão; é necessário também que essa ligação se dê 
em determinadas condições sociais, que definirão algo como 
uma estratificação social dos agentes passíveis de sujeição cri-
minal. Pode-se, então, propor a hipótese de uma seleção social 
da sujeição criminal, que o processo de incriminação repro-
duz ampliadamente. Essa seleção tendencialmente acompa-
nha as linhas da estratificação social mais abrangente. Do 
mesmo modo, as linhas de reiteração das práticas criminais 
dependem também de recursos de poder que, geralmente, 
acompanham a estratificação social, por dependerem de 
diferentes “poderes sociais de disposição” de bens materiais 
ou simbólicos. Certos tipos de criminação são condensados 
em certos tipos de agentes tanto por seleção social atributiva 
(ascribed) quanto por sua aquisição motivada (acquired). Mas 
não basta absorvê-la numa teoria dos papéis sociais: é pre-
ciso atentar para a profunda dimensão ideológica envolvida 
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na constituição desse tipo de sujeito, que parece envolver um 
tipo-limite da própria noção de sociabilidade. 

Quando vivida de forma extrema, a experiência da 
sujeição criminal, ao constituir um tipo de sujeito-limite ou 
um sujeito-em-ruptura com a ordem legítima dominante, 
aprofunda sua individuação e sua desafiliação numa direção 
que o torna passível de vivenciar, muitas vezes de forma 
radical, a incomunicabilidade dessa experiência social. De um 
modo análogo (e apenas análogo) à experiência do místico 
e do esquizofrênico, sua participação no registro da inter-
subjetividade parece-lhe, de algum modo, desnecessária, 
superficial ou mesmo impossível. Talvez por isso, várias das 
conversões que reintegram esse indivíduo à ordem social 
legítima, o reintegram também como um indivíduo especial, 
cuja vivência incomum é representada como passível de 
ter-lhe permitido acessar registros ontológicos incomuns. 
O carisma negativo se metamorfoseia em carisma positivo. 
Não basta que haja conversão, é necessário dar-lhe o testemu-
nho público. Não são poucos os casos em que o ex-bandido 
se transforme no seu tipo oposto, em pastor, sacerdote ou 
mesmo em “santo”8. 

Quando a experiência da sujeição criminal não é tão radi-
cal assim, ou é atenuada por uma subcultura que lhe confere 
intersubjetividade suficiente para arrefecer essa individuação 
extrema, o indivíduo, que geralmente também não se desafi-
liou tão completamente dos vínculos que o integram à ordem 
legítima, poderá abandonar a sujeição criminal utilizando-se 
de recursos sociais mais variados e menos extremados. Ainda 
assim, sua experiência anterior lhe servirá para diferenciar-se 
do homem comum. Em muitos casos, por falta de recursos 
de reintegração ao mercado de trabalho, ele migrará para as 

8 Sartre representou a radicalidade dessas opções limítrofes em sua peça O Diabo e 
o bom Deus, em que o personagem principal, Goetz, experimenta alternativamente 
a posição do “mal absoluto” e do “bem absoluto”, antes de reconhecer sua relativi-
dade para si próprio e para os outros.
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franjas da sujeição criminal, explorando as possibilidades de 
navegação entre o que aprendeu com a experiência anterior 
e o que poderá fazer agora, no interior e ao mesmo nas fron-
teiras da ordem legítima dominante.

Embora a sujeição criminal “retire” o indivíduo do seu 
contexto social comum para transferi-lo a um lugar social-
mente separado (o “submundo”, a “boca”, o “ponto”, o “antro” 
e, enfim, a “prisão”), esse “retiro”, essa “exclusão criminal” 
nunca são completos. Ao contrário, apenas demarcam uma 
posição nas relações sociais, que continuam a se desenvol-
ver sob a inflexão (ou não, pois depende de sua visibilidade 
social) da nova posição. Em alguns casos, mais extremos, a 
desafiliação poderá ser muito grande, mas raramente o con-
tato social direto com vários tipos de indivíduos “não demar-
cados” deixará de existir. O desenvolvimento de subculturas 
que vinculam indivíduos que ocupam posições demarcadas 
pela sujeição criminal com os demais pode ser interpretado 
como uma “ampliação” ou uma “generalização” da sujeição 
criminal, primeiramente para o grupo que vivencia a sujei-
ção e posteriormente para indivíduos e grupos que circu-
lam em seu entorno ou que mantêm relações relativamen-
te regulares com os que se encontram socialmente (ou são 
representados como) sob “exclusão criminal”, mas que não 
são “bandidos”. Por razões de confidência e de reconheci-
mento recíproco, mas também por um processo identitário, 
desenvolvem-se códigos e linguagens próprios, cuja gene-
ralização aos grupos de entorno e até mesmo a segmentos 
da sociedade mais abrangente indica já o grau de sua sedi-
mentação social, de sua antiguidade, de sua continuidade, 
de sua influência, bem como de suas metamorfoses e rup-
turas, ao se produzirem novos significados apoiados em sig-
nificantes antigos ou ao se condensarem vários significados, 
algumas vezes ambíguos, num mesmo significante. Esses 
códigos e linguagens também são demarcados socialmen-
te como “pertencentes” ou “originários” do submundo do 
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crime e da contravenção e, quando utilizados em contextos 
sociais inadequados, podem estigmatizar quem os veicula. 

A normalização dos modelos de conduta construiu-se 
também pela produção do autocontrole na utilização des-
ses códigos e linguagens ou mesmo na sua negação durante 
o processo de socialização, através de fortes recriminações 
ao seu uso por crianças e adolescentes. Linguagens chulas, 
“populares”, expressões de gíria, palavrões, gestos, deter-
minados movimentos corporais, exteriorizações de paixões 
como a cólera, a inveja, o ciúme, o despeito etc., através 
dessas expressões e desses gestos codificados como “baixos”, 
“sujos”, mantêm, no entanto, uma abrangência social maior 
que a de seus “lugares” de origem ou de utilização mais 
frequente9. Essa ampliação ou generalização dos códigos 
e linguagens do submundo para outras áreas da sociedade 
abrangente, se, por um lado, tende a ser parcial, seletiva 
e quase sempre contextualizada (entre homens e rapazes, 
entre amigos ou em família), por outro, tem migrado mais 
rapidamente e com maior abrangência e frequência de uso, 
nas últimas décadas, para mais longe do entorno social da 
sujeição criminal, alcançando mesmo inúmeros segmentos 
da sociedade que anteriormente se fechavam mais a seu 
emprego. Signos antes contidos às representações que os 
próprios agentes faziam de suas práticas “desviantes”, “diver-

9 Dicionários das linguagens de gírias e palavrões são muito antigos. Localizei, por 
exemplo, um Dicionário dos malfeitores, editado em Lisboa em 1908. Em 1968, Carlos 
Lacerda, ex-governador do Rio, prefaciou um Dicionário dos marginais, de autoria 
de Ariel Tacla. Nele, Lacerda rememora a sucessão de dicionários do mesmo tipo 
publicados no Brasil desde o início do século e acrescenta o Bambambã, de Ores-
tes Barbosa, comentando: “continha um glossário dos malandros e gatunos hoje 
reunidos na denominação legalística e forencesca de marginais”. Ficamos saben-
do, entretanto, que foi ele, Lacerda, quem demoveu Tacla de intitular seu livro de 
“Linguajar das prisões”, substituindo-o pelo título finalmente adotado, Dicionário 
dos marginais. Para justificar seu interesse pelo assunto, Lacerda encerra o prefácio 
com uma nota sintomática: “Este livro não é apenas curiosidade, é uma contribui-
ção séria à evolução do idioma, que em sucessivas fases recebeu contribuições desse 
gênero, vindas lá de baixo, de fora da boa sociedade, a qual afinal incorpora, não 
raro destorcida, a gíria dos inconformados e incompossíveis”. Ver Misse (1999).
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gentes” ou mesmo “crimináveis”, passaram a ser utilizados 
pelo homem comum com uma frequência inusitada se com-
parada a épocas anteriores, inclusive em filmes e músicas de 
grande alcance público. 

O crescimento da representação social de um “aumento 
da violência” acompanhou-se também de uma generalização 
e banalização no emprego de códigos e linguagens antes 
contidos aos segmentos sociais que os criaram e que eram 
vistos como constituindo um mundo à parte. Se isso indica 
alguma coisa além da mera banalização desses códigos ou 
linguagens, não é improvável a hipótese de que o submun-
do, tal como existia antes, está desaparecendo enquanto um 
lugar separado, tornando-se cada vez mais poroso e menos 
delimitado do que antes. Isso poderia sugerir uma “amplia-
ção” da sujeição criminal “para fora” de sua antiga demar-
cação espacial e social, uma “acumulação social” que estaria 
retirando progressivamente o sentido ao próprio processo 
de sujeição criminal. Essa acumulação, pelo menos quanto 
aos agentes de algumas práticas crimináveis, poderia estar 
indicando a tendência ao “desaparecimento” da sujeição 
criminal, isto é, à produção de uma crescente zona som-
breada entre a antiga demarcação da sujeição criminal e 
a demarcação do universo normalizado. Ordens legítimas 
coabitando e emergência de zonas de “sociabilidade violen-
ta” convivendo com a ordem legítima normalizada (Macha-
do da Silva, 2004) não poriam fim à sujeição criminal, mas 
a encolheriam e a restringiriam às práticas mais “duras” do 
“núcleo forte”. 

O uso de expressões de gíria emula uma imagem social 
de “malandro” tanto quanto o uso do palavrão está associa-
do às imagens do “macho” e da “virilidade”. Se o uso dessas 
expressões generaliza-se para além de seus contextos de uso 
frequente, isso pode indicar que os “valores” contidos nes-
sas imagens sociais ampliaram-se para mais segmentos sociais 
do que antes. Do mesmo modo, os “valores” contidos, seja 
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nos significados contextuais das gírias e palavrões, seja em 
seu significado ambíguo-metafórico (Misse, 1979), ganharam 
também maior abrangência social ou, pelo menos, deixaram 
de ser demarcados e contidos no submundo da sujeição cri-
minal. Não se trata apenas da substituição de expressões com 
um mesmo significado contextual, como usar “filho da puta” 
em lugar de “canalha”, mas de uma apropriação ampliada de 
significados novos, que relativizam ou banalizam outros sig-
nificados anteriormente contidos pelo autocontrole pessoal 
e pela reação moral. Chamar, por exemplo, numa conversa-
ção amena, ao cadáver de alguém assassinado, de “presun-
to”, denota uma relativização moral que ecoa significados 
anteriormente contidos no submundo criminal ou policial e 
para os quais a sociedade abrangente criava processos pouco 
flexíveis de demarcação moral. Pode denotar, também, para 
quem o fala, uma identificação com essa relativização moral, 
emulada como uma “superioridade” e uma indiferença blasé 
que, anteriormente, ficava contida aos peritos do submundo 
(bandidos, contraventores, policiais, carcereiros, técnicos 
médico-legais, escrivães, jornalistas policiais etc.).

A emulação pública desse tipo de “superioridade moral” 
pela utilização dos códigos e imagens de malandro (no 
emprego abundante de gírias) ou de macho (no emprego 
abundante de palavrões) possui algumas afinidades com as 
representações de superioridade moral que participam da 
autoleitura que agentes de práticas criminais podem fazer 
de si mesmos num dos tipos de sujeição criminal. Afinida-
des também transmitem significados a cursos de ação que 
interligam a malandragem ao uso da força, via machismo, 
transformando o sentido tradicional da “astúcia” (próprio à 
idealização do malandro) em “astúcia no emprego da força” 
e, depois, simplesmente, em “emprego da força”, principal-
mente quando os recursos alternativos (e não violentos) de 
astúcia (certas habilidades, por exemplo) ficaram escassos 
ou são hoje menos socializados que antes. 
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O que antes participava de uma ilegitimidade sistêmica vai 
ganhando alguma legitimidade em certos segmentos sociais 
até transformar-se numa ordem legítima paralela à ordem 
legítima dominante, de que se faz uso quando necessário 
(o contexto demarcará a necessidade, a adequação de sen-
tido e a legitimidade). A emulação pública da “superiorida-
de moral”, nesse caso, contribui para a reprodução social 
da sujeição criminal, principalmente em ambientes sociais 
onde crianças e adolescentes partilham sua socialização 
com grupos de referência vinculados ao submundo. Paulo 
Lins, em seu romance etnográfico Cidade de Deus, oferece 
inúmeros exemplos desse processo pelo qual significados de 
superioridade moral são associados à sujeição criminal atra-
vés de códigos e linguagens que “passam” essa informação. 
A valorização do “proibido”, do “clandestino”, tão comum 
nos primeiros anos da adolescência de diferentes gerações 
normalizadas, facilita essa transmissão quando se associa ao 
consumo de drogas consideradas ilícitas. Se para a geração 
de classe média que nasceu nos anos 1940 ou 1950, fumar 
um mero cigarro – mercadoria lícita –, aos 10 anos, emula-
va uma “superioridade” em seus grupos juvenis de referên-
cia, por denotar “maioridade”, “vida adulta” e “virilidade”, 
para a geração que nasceu nos anos 1960, a maconha cum-
priu esse papel e, nos anos 1980, também a cocaína. Como 
essas são mercadorias ilícitas, aprofundou-se o significado 
da “clandestinidade”, associando não intencionalmente, 
no consumidor, o mundo do consumo ao mundo do trá-
fico. A antiga linguagem do tráfico se generaliza, ganha 
mais expressões e vocábulos e é, muitas vezes, partilhada 
“clandestinamente” por muitos dos meros consumidores. A 
criminalização do consumo facilitou também essa conexão 
de sentido, quando não produz diretamente a sujeição cri-
minal através do encarceramento do consumidor nos espa-
ços fechados da sujeição criminal que são os institutos para 
“menores”, os presídios e as penitenciárias. Em condições 
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sociais em que os recursos para a aquisição da droga são 
escassos, criam-se novos canais através dos quais o consumi-
dor pode se transformar, também, em traficante e se sub-
meter à sujeição criminal. De certa maneira, pode-se dizer 
que o processo social que constrói a sujeição criminal cria 
também os próprios dispositivos de sua reprodução amplia-
da. Além das penitenciárias e internatos de menores, um 
dos principais dispositivos desse processo social é a polícia, 
e a sua maior ou menor vulnerabilidade ao “mundo do cri-
me” é um seguro indicador do grau de ampliação, acumula-
ção ou extensão da sujeição criminal para além dos limites 
sociais de sua demarcação convencional. 
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memórIa e hIstorICIdade em doIs  
“Comandos” prIsIonaIs

Karina Biondi
Adalton Marques

L’histoire, ce n’est donc pas une durée, c’est une  
multiplicité de durées qui s’enchevêtrent et s’enveloppent  

les unes les autres. Il faut donc substituer à la vieille  
notion de temps la notion de durée multiple.

Michel Foucault

Entre 2007 e 2009, desenvolvemos concomitantemente pes-
quisas sobre planos de relações profundamente entrecruza-
dos, por vezes sobrepostos. Karina focou o funcionamento 
do Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior das pri-
sões paulistas a partir da descrição de como a política dessa 
organização é operada, especialmente no que tange à adi-
ção da noção de “Igualdade” aos seus “ideais”. Tal acrésci-
mo exigiu o acionamento de mecanismos e estratégias para 
garantir um “Comando” entre “iguais”, e instaurou tensões 
em toda sua dimensão política1. Já Adalton concentrou-
se nos desdobramentos de uma possibilidade enunciativa 
que, segundo o entendimento dos interlocutores envolvi-
dos, diferencia quem “tem proceder” daquele que “não tem 
proceder”2. Essa possibilidade enunciativa cintila nas unida-

1 O PCC teve sua origem nas prisões paulistas na primeira metade da década de 
1990 e hoje está presente em aproximadamente 90% das 147 unidades prisionais 
do estado de São Paulo (que abrigam aproximadamente 150 mil prisioneiros), 
bem como na maior parte das zonas urbanas do estado. A presença do PCC em 
áreas urbanas foi abordada por Biondi (2010) e Feltran (2007; 2008). 
2 Todas as expressões ou termos nativos estão destacados por aspas. A palavra 
“proceder” geralmente é usada como substantivo ou como atributo de um sujeito; 
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des prisionais do estado de São Paulo desde pelo menos a 
década de 1960. 

Durante o desenvolvimento de nossas pesquisas, man-
tivemos um diálogo acerca de nossos dados e das proble-
matizações que ofereciam. São muitos os pontos de aproxi-
mação e entrecruzamento entre os dois estudos. O presen-
te artigo é resultado desse entrosamento e versa sobre um 
dos pontos em que nossas pesquisas se tocam. Trata-se do 
exame de alguns processos políticos que se intensificaram 
a partir dos primeiros anos da década de 1990, como o sur-
gimento dos “comandos”3 no interior das prisões paulistas. 
Pode-se dizer, mais precisamente, que ocorreu uma partida-
rização (ou faccionalização, como preferirem)4 de disposições 
heterogêneas que já tinham lugar nas relações entre nossos 
interlocutores5: as “guerras” travadas entre esses coletivos 
políticos pelo “domínio das cadeias” e o embate de forças 

raramente ocorre como verbo, designando alguma ação. No primeiro caso, cor-
responde ao conjunto de coisas tidas como “certas” num regime de relação. Sem 
dúvida, trata-se de um território bastante movediço no qual comumente ocorrem 
“debates” para se decidir o que é “o certo”; portanto, o que está em acordo com o 
“proceder”. No segundo caso, a ocorrência dessa palavra se dá junto do verbo ter: 
“ele tem proceder” ou “ele não tem proceder” (Marques, 2006). 
3 Sempre que utilizarmos a palavra “comando” com a inicial minúscula, referimo-
nos genericamente aos coletivos prisionais. Nos casos em que tal palavra estiver 
grafada com a inicial maiúscula, reproduzimos um dos modos que nossos interlo-
cutores utilizam para se referir aos seus próprios agrupamentos.
4 A diferença entre partido e facção é tão somente “o produto de uma seleção ativa 
e temporária a ser recomeçada” (Deleuze e Guattari, 2005, p. 18). É apenas mais 
uma partilha entre bem e mal. Sabemos que essa diferenciação ancora-se na exis-
tência de algo como “o bem comum” ou “algum princípio acordado por todos” – 
como “o interesse nacional” ou ainda “a democracia” –, ao qual os partidos concor-
reriam para a realização; já as facções o ignorariam. De outro modo não é possível 
diferenciá-los. Em suma, a partidarização (ou faccionalização) é um importante 
instrumento diplomático para a aliança com os pares, mas também um poderoso 
armamento para o embate contra os inimigos. Discussões acerca do conceito de 
facção podem ser encontradas em Boissevain (1974), Hardiman (1982), Nicholas 
(1977), Palmeira (1996), Sartori (1987), Schmidt et al. (1977) e Swartz (1968).
5 Uma exposição pormenorizada sobre os processos de continuidade e de descon-
tinuidade que (des)conectam o regime de relações que antecedeu a instauração 
dos grandes “comandos” paulistas, e esse mesmo acontecimento, foi elaborada 
por Marques (2009). 

10049-LN79_meio_af5.indd   40 6/24/10   2:54:49 PM



41

Karina Biondi e Adalton Marques

Lua Nova, São Paulo, 79: 39-70, 2010

(ou “guerra”, também!) contra as agências estatais de segu-
rança. O que traremos passa, efetivamente, por esse proces-
so de partidarização.

estratégia metodológica e política
Optamos por escrever este artigo na forma de um diálogo 
entre dois personagens inventados por nós, privilegiando a 
história do PCC e do Comando Revolucionário Brasileiro 
da Criminalidade (CRBC). É quase desnecessário dizer que 
invenção não implica déficit de realidade. Mas esse quase faz da 
defesa desse ponto de vista algo imprescindível. Esses per-
sonagens foram formados a partir da reunião de várias falas 
coletadas em nossos trabalhos de campo, em momentos dis-
tintos de nossas pesquisas6. Alguns enunciados tratavam de 
encontros entre prisioneiros dos “comandos” em questão, e 
outros se referiam aos oponentes. Muitas das formulações 
que compõem o diálogo que construímos sequer seriam 
cogitadas em um “debate” entre prisioneiros de “comandos” 
rivais, pois, de acordo com nossos interlocutores, “explica-
ção se dá pra juiz; pra malandro não se explica”. 

Cabe adiantar que optamos por manter algumas parti-
cularidades das falas nativas. Em função disso, o leitor vai 
se deparar com termos como “nóis” (nós) e “exturquir” 
(extorquir), e com formas abreviadas como “tamo” (esta-
mos) e “cê” (você). Decidimos mantê-los ao invés de cor-
rigi-los (e o mesmo vale para questões de concordância) 
pois entendemos que, longe de ser um desconhecimento 
gramatical da língua portuguesa, trata-se de uma opção 
por um estilo e uma cadência particulares. Até porque 
ambas opções – que privilegiam ou não a norma culta da 
língua – aparecem na linguagem nativa e são empregadas 

6 Nosso procedimento para obtenção de dados consistiu, resumidamente, na rea-
lização de conversas informais, principalmente com prisioneiros, ex-prisioneiros e 
familiares. A descrição pormenorizada dos procedimentos realizados foi exposta 
em nossas dissertações (Biondi, 2010 e Marques, 2009).
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de acordo com as exigências circunstanciais. Esta forma de 
uso da língua é uma opção que protesta, na voz de Mano 
Brown et al. (2002), contra menosprezos pedantes: “gíria 
não, dialeto”. Pode-se dizer que estamos diante de uma 
subversão da linguagem.

Nosso objetivo, neste diálogo, é fazer aparecer a dife-
rença manifestada pelo modo como cada um deles – um 
personagem relacionado ao PCC e o outro ao CRBC – com-
preende a história de “guerras” entre seus “comandos”; por-
tanto, trata-se de apontar para processos distintos de cons-
tituição memorial e histórica7. Sem dúvida, essa diferença 
não é algo que aparece à totalidade dos interlocutores com 
os quais tivemos contato. “Todos os nativos sabem que...” é 
uma formulação criticada desde Malinowski. De certo modo, 
ao acentuar a disparidade de pontos de vista, oferecemos 
uma espécie de indicação (dentre outras possíveis) de lei-
tura para compreensão das “guerras” entre “comandos”. E 
também conduzimos o leitor a um entendimento bastante 
específico acerca da conversação que se segue. 

Não obstante, não se trata de um modo único e ine-
quívoco de analisar esses processos. A ideia de escrevermos 
este artigo foi inspirada por discussões que tivemos, cada 
um com seu caderno de campo particular, acerca de qual 
trabalho de campo estava mais correto! Em meio a este diá-
logo pudemos enxergar que contávamos com pontos de vista 
divergentes. Não havia (nem há) contradições entre os pon-
tos de vista, mas apenas diferenças! Como se verá na duração 

7 Segundo Adorno e Salla, “pouco se sabe efetivamente sobre as origens e a histó-
ria da criminalidade organizada no estado de São Paulo”. Além disso, segundo os 
autores, “o que se sabe sobre a emergência do PCC é ainda bastante insatisfatório” 
(2007, p. 25; nota de rodapé 3). Dizemos o contrário. Para nós, de outro modo, 
sabe-se muito sobre o “crime”, bem como sobre o surgimento dos “comandos”. E 
esse saber não se restringe apenas às contribuições de Mingardi (1998), Christino 
(2001) e Amorim (1993), citados por Adorno e Salla, e por certo bastante impor-
tantes. Antes, este conhecimento multiplica-se nos relatos dos próprios protago-
nistas dessa história, desde que sejam levados a sério.
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do diálogo, as atualizações pertencem inteiramente ao rei-
no das perspectivas8.

Devemos expor, ainda, o modo como compreendemos 
nossa tarefa. Cabe-nos explicitar, portanto, tanto a questão 
que motivou este artigo quanto a maneira pela qual resolve-
mos encará-la. A questão: em que consiste a diferença entre 
os processos de constituição memorial e histórica que pode 
ser percebida no plano de relações sobre o qual se encon-
tram os dois presos beligerantes? O tratamento: considerar 
o modo como cada um dos presos compreende essa diferen-
ça que cintila no plano de relações em que estão, eles pró-
prios, inseridos. Dito de outro modo: trata-se de realizar um 
mapeamento dessa diferença a partir dos pontos de vista ima-
nentes ao plano de relações perscrutado. Entendemos que 
a conexão entre a questão e o tratamento, expostos acima, 
deriva da forte aliança de trabalho que instauramos entre 
nós e, por conseguinte, do modo como empreendemos 
nossas pesquisas de campo. Esse método de trabalho, paula-
tinamente, e ao custo de muitas discussões belicosas, nos fez 
trocar as perspectivas que acessávamos a partir do encontro 
com nossos respectivos interlocutores. A percepção da exis-
tência de diferentes perspectivas permitiu que deixássemos 
de atribuir veridicidade aos dados recolhidos por cada um, 
bem como falta de exatidão aos dados do outro. Em outros 
termos, deixou de nos importar o registro do real a partir 
dos indicadores verdadeiro/falso, exatamente porque o real 

8 Nossa discussão acerca de perspectivas não está diretamente relacionada com 
o conceito de perspectivismo ameríndio (Lima, 2005 e Viveiros de Castro, 2002). 
Antes, está imbricada com o uso que Villela (2004) faz do termo, inspirado em 
Nietzsche: “O que chamo de perspectivismo e ponto de vista aproxima-se muito 
mais dos conceitos de sentido e interpretação em Nietzsche. [...] Conferir sentido 
e interpretação a uma coisa, a um órgão ou a um fenômeno em Nietzsche é o 
mesmo que assenhorar-se desta coisa, órgão ou fenômeno, sendo que essas suces-
sivas apropriações correspondem mesmo à sua história” (p. 22). O referido autor 
pretende dar conta das verdades parciais presentes em processos segmentares nos 
quais “a segmentação da história é influenciada pela segmentação dos grupos, ao 
mesmo tempo que esta última é determinada por aquela” (p. 23).
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se multiplicava a cada vez que trocávamos de ponto de vista. 
Coube, desde então, perceber como os valores “verdade” e 
“mentira” apareciam em cada ponto de vista que acessáva-
mos. Daí por diante, só diferenças...9

Resta dizer que a decisão pelo formato de diálogo fictício 
deve-se a uma estratégia bastante precisa: fazer com que o Eu 
biográfico se despoje de si mesmo, imiscuindo-se, em solici-
tude ao conjunto de relações que o torna possível existir, nas 
vozes ausentes que, no entanto, falam-lhe na mesma língua. 
É que não nos importa o Eu que fala uma língua; enxergamo-
lo somente como uma variável da mesma. Com efeito, que-
remos apresentar duas unidades que não têm nada a ver com 
biografias ou trajetórias, mas antes, com memoriais de embates.

um diálogo entre inimigos
Zeta10 foi chamado em seu “barraco”11, em um dos Centros 
de Detenção Provisória (CDPs)12 existentes na Grande São 
Paulo, às seis horas da manhã. Já aguardava a convocação 
pronto, de banho tomado, barba feita, bem-arrumado, pois 
estava marcada para aquele dia sua audiência com o juiz 
responsável pelo processo que motivara sua detenção. Após 
criteriosa revista, foi encaminhado ao veículo que o trans-
portaria ao Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da 
cidade de São Paulo, na companhia de outros presos que 
também tinham compromissos com a Justiça. 

O caminho para Zeta foi longo; antes de chegar ao seu 
destino o veículo parou em quatro unidades prisionais para 

9 Não vemos nesse procedimento de trabalho o domínio de um segredo milenar, 
mas antes, os efeitos de uma jovem disciplina que se ocupa de pontos de vista; essa 
é a mágica da antropologia.
10 Optamos por nomear nossos personagens com letras gregas – Zeta (ζ), Sigma 
(σ) e Delta (δ) –, buscando fugir de quaisquer coincidências ou semelhanças que 
a escolha de nomes fictícios pudessem nos pregar.
11 “Barraco”, para os prisioneiros, é o mesmo que “cela”.
12 Os CDPs, de acordo com o Decreto Nº 44.708, de 10 de fevereiro de 2000, são 
aparelhos “destinados à custódia de presos provisórios”, ou seja, aqueles que 
aguardam julgamento.
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recolher outros detentos. No interior escuro do caminhão, os 
presos, algemados uns aos outros, sequer tinham lugares sufi-
cientes para se sentarem. Tudo isso, somado ao balanço do 
veículo e ao calor causado pelo sol que já batia em sua lataria, 
fazia com que alguns deles vomitassem. Outros tinham crises 
respiratórias em função do gás carbônico liberado pelo cami-
nhão. Um deles chegou a desmaiar13. Uma parada mais lon-
ga fez com que começassem a protestar: “Abre aqui! Tamo 
fritando nessa lata!”. Um dos policiais respondeu: “Cala a 
boca, vagabundo!”. Com isso, iniciou-se uma troca de insul-
tos que só teve fim quando os policiais decidiram usar gás de 
pimenta. O veículo, então, seguiu seu caminho, enquanto os 
prisioneiros mal conseguiam respirar.

Finalmente Zeta chegou ao seu destino. Embora 
estivesse bem fisicamente, não ficou ileso à tensão que o 
acompanhara naquele trajeto. Quarenta e dois prisionei-
ros “atracaram”14 no Fórum Criminal da Barra Funda. Eles 
foram retirados do “bonde” de sete em sete e encaminhados 
a um espaço reservado aos prisioneiros que lá chegavam. 
Antes de entrar em uma das sete celas que havia naquele 
espaço, cada preso foi revistado por um policial.

Após algum tempo de espera, Zeta foi chamado para 
que fosse encaminhado com outros três prisioneiros à Vara 
de Execuções correspondente aos processos a que respon-
diam. O policial que os escoltara ordenou que mantivessem 
as cabeças baixas, que não dirigissem o olhar a ninguém. 
Mesmo assim, no caminho, Zeta pôde ver sua mãe, seu irmão 
e duas testemunhas de acusação. Em fila e algemados uns aos 
outros, chegaram à Vara, onde havia um corredor com duas 
celas: uma reservada a prisioneiros provenientes de “cadeias 

13 As características desse transporte de prisioneiros (os “bondes”, como eles o cha-
mam) estão presentes em todos os relatos que possuímos. Essas narrações sempre 
se convertem em denúncias que descrevem desde ligeiros mal-estares sofridos du-
rante o percurso até reações físicas que colocam as vidas dos prisioneiros em risco.
14 Neste caso, “atracaram” é o mesmo que “chegaram”.
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do PCC” e outra àqueles oriundos de prisões de “outros 
comandos”15. Novamente o policial ordenou que mantives-
sem a cabeça baixa e que não olhassem para os prisioneiros 
que estavam na primeira cela. Na segunda, onde Zeta entrou, 
havia cerca de quarenta detentos, todos provenientes de 
“cadeias do PCC”. Enquanto aguardava sua audiên cia, outros 
presos chegaram e alguns saíram. Embora a cela ao lado não 
estivesse em seu campo de visão, percebeu que a movimenta-
ção ali era muito menor.

* * *

O “bonde” de Sigma até o Fórum Criminal da Barra Fun-
da foi parecido com o de Zeta, ainda que não tenha para-
do em outras unidades prisionais; por isso, a viagem foi bem 
mais rápida. O desembarque dos catorze detentos que che-
garam ao Fórum foi similar ao desembarque do “bonde” que 
levou Zeta16. Durante o trajeto percorrido entre a unidade 

15 Entre os demais “comandos” estão a SS (Seita Satânica), o CDL (Comando 
Democrático da Liberdade) e o TCC (Terceiro Comando da Capital), além do 
CRBC, atualmente o maior e mais expressivo deles. Estas formulações nativas so-
bre a posse das cadeias (“cadeias do PCC”, “cadeias do CRBC” etc.) não se opõem 
à questão da gestão das prisões pela Secretaria da Administração Penitenciária. 
Como veremos adiante, tais enunciações derivam da luta territorial travada entre 
os “comandos”, designada “guerra” por nossos interlocutores.
16 A diferenciação do percurso do “bonde” (com várias paradas ou sem paradas) 
decorre do número de prisões destinadas a custodiar presos relacionados ao 
CRBC. Não sabemos com precisão quais são estas prisões – exceções são a Peniten-
ciária José Parada Neto, a Penitenciária de Itirapina II e o CDP II de Guarulhos – 
mas nossas pesquisas indicam que estão em número absolutamente inferior ao de 
prisões destinadas a abrigar prisioneiros relacionados ao PCC. Por esta razão, tam-
bém, o número de detentos que compuseram o “bonde” de Zeta é muito maior 
do que o de presos que dividiram “bonde” com Sigma. Embora saibamos que o 
número de “cadeias do PCC” é maior que o número de “cadeias do CRBC”, os 
domínios territoriais são tão perspectivistas quanto as histórias dos “comandos”. 
Os dados de nossos cadernos de campo divergiam e, mais uma vez, não se tratava 
de contradição. Ambos os mapeamentos são reais, são verdadeiros. Por exemplo: 
Adalton coletou relatos que afirmavam ser do CRBC, ao menos parcialmente, uma 
unidade prisional localizada na Grande São Paulo. Karina, por sua vez, tinha re-
ferências a esta mesma unidade como “dominada pelo PCC”. Neste caso, pode 
ser que os prisioneiros do PCC tenham esta unidade como “cadeia do comando”, 
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prisional e o Fórum, não houve discussão entre detentos e 
policiais17. Mas nem por isso Sigma e os outros detentos que 
compunham aquele “bonde” estavam livres de certa tensão. 
Ela não vinha exclusivamente da situação do transporte e 
nem dos enfrentamentos entre policiais e detentos, mas resi-
dia em outro conjunto de preocupações: a cela para a qual os 
presos seriam encaminhados. Por isso, ao chegar ao corredor 
onde estavam localizadas as celas destinadas aos presos que 
se apresentariam ao juiz daquela Vara, Sigma se dirigiu aflito 
ao policial:

Sigma: Senhor, a cela que o senhor tá me mandando 
não é do PCC, né?

Policial: Vai seu vagabundo do caralho, te jogo onde 
eu quiser! Você é seguro18, né? Aqui você tem medo, né, 
seu vagabundo?

Sigma: Você tá me tirando?! Aqui não tem seguro porra 
nenhuma.

por considerarem o pavilhão do CRBC como um raio para o qual são destinados 
aqueles presos que pedem refúgio (ou “pedem seguro”, como expressam) à admi-
nistração prisional. A partir de outra perspectiva, os prisioneiros do CRBC sabem 
que podem ser transferidos para esta unidade tranquilamente, sem que suas vidas 
sejam postas em risco, pois lá há um território que é do CRBC.
17 A ausência de enfrentamento será abordada adiante, durante o diálogo entre 
Sigma e Zeta.
18 “Seguro” é o nome que se dá aos espaços prisionais reservados pela administra-
ção prisional aos presos que pedem sua salvaguarda. Nas “antigas” (modo como 
os presos se referem ao tempo em que não havia “comandos”) esses espaços eram 
ocupados por estupradores, justiceiros, devedores (quase sempre por conta do uso 
excessivo de drogas), delatores, presos que encontravam inimigos na prisão e não 
estavam dispostos a enfrentá-los etc. Contra os presos que “pediam seguro” recaía a 
negação de um atributo imprescindível para as relações sociais dos presos paulistas: 
o “ter proceder”. Atualmente, momento em que as posses territoriais dos “coman-
dos” estão relativamente sedimentadas – isso se compararmos às grandes “guerras” 
que ocorreram entre a metade da década de 1990 e os dois ou três primeiros anos 
de nosso decênio –, “seguro” costuma ser os espaços prisionais, e até mesmo as uni-
dades prisionais, que estão fora do campo de atuação do “comando” ao qual se está 
relacionado. Diz-se, hoje, que nos “seguros” estão, além das figuras citadas acima, os 
inimigos do “comando”. Mais uma vez estamos num jogo perspectivo: nos “seguros” 
do CRBC há presos do PCC em trânsito e vice-versa. Para uma análise acerca das cor-
relações entre “proceder” e a espacialidade da prisão, ver Marques (2006; 2009).
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Policial: Cala a boca, vagabundo! – gritou, enquanto 
dava um soco no estômago dele e o empurrava para dentro 
da cela.

Sigma: Gambé19 desgraçado! – disse aos berros.

A conturbada chegada de Sigma na cela ao lado cha-
mou a atenção de Zeta. Pela primeira vez em quatro anos 
de comparecimento a fóruns, presenciou um “coisa” peitar 
a polícia20. Ficou surpreso, já que ouvira sempre dizer que 
os presos de “cadeia do CRBC” cooperam com policiais. Ao 
ouvir a tranca se fechar, um intenso debate teve início:

Zeta: E aê, coisa braba! Resolveu bater de frente com 
os coxinha?

Sigma: Cala a boca, ô lagartinho do PCC21!
Zeta: Eu vou arrancar a sua cabeça22!
Sigma: Você nem me conhece. Tá falando o quê?
Zeta: Nem preciso conhecer. Você é coisa23 e eu vou 

arrancar tua cabeça!
Sigma: Onde eu passei pelado, você não passa nem blin-

dado.

19 “Gambé” e “coxinha” são termos empregados pelos prisioneiros para se referi-
rem aos policiais.
20 Este é o modo como os presos de “cadeias do PCC” compreendem os presos de 
“cadeias de oposição”, que inclui não só o CRBC mas também os outros coletivos 
de presos citados na nota 15. A noção de “coisa”, neste caso, significa um modo 
particular de cooperação com a política de administração prisional, na qual está 
implicada a abdicação dos projetos de fuga. Tal conduta é considerada avessa à 
“Liberdade”, um dos princípios basilares da política do PCC (expressa no lema 
“Paz, Justiça, Liberdade e Igualdade”).
21 Esta é a categoria com a qual os presos de “cadeias do CRBC” designam o modo 
como os presos de “cadeias do PCC” conduzem suas existências. “Lagarto” é aque-
le que aceita permanecer no jugo de outro em troca de proteção. É importante 
frisar que a existência do “lagarto” se dá na relação com aquele “que exturqui” e 
“que oprime”.
22 A decapitação tornou-se uma marca do PCC, em suas “guerras” com outros “co-
mandos” prisionais.
23 A divisão espacial – uma cela para os presos do PCC e outra para os presos do 
CRBC – está diretamente implicada na classificação (“coisa”) que Zeta faz de Sigma.
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Zeta: Se você anda desfilando pelado na cadeia, malan-
dro... Quer que eu fale o quê? Tá lavando coruja24 de vaga-
bundo. Por isso tá no seguro!

Sigma: Falô, viu? Em cadeia que você passou eu também 
passei.

Zeta: Aê! Você tá louco? Passou o quê? Passou aonde?
Sigma: Isso mesmo! Já tirei cadeia feito Mandela25. Você 

não conhece a minha caminhada26.
Zeta: Se você tá desse lado aí, você é coisa. Na cadeia 

que eu tiver, você não entra.
Sigma: E nem quero entrar. Já basta o que vi. Tá ligado o 

irmão Delta27? Corri lado a lado28 com ele. Fui faxina29 com 
ele faz uma cara no Carandiru30. Esse irmão corria pelo cer-
to31 e seus companheiros aí mataram o cara.

Exatamente neste instante, Sigma recordou-se do seu 
grande parceiro32. Um pensamento ecoou em sua mente: 

24 “Coruja” é o mesmo que “cueca”. Esta frase costuma ser proferida para acusa-
ções de submissão sexual, quase sempre enunciada como ofensa.
25 Esta é uma expressão muito comum entre os prisioneiros para caracterizar aque-
les que cumpriram ou ainda estão cumprindo penas longas.
26 “Caminhada” é uma palavra nativa relativa à história. “Você não conhece a mi-
nha caminhada” é o mesmo que “você não conhece a minha história”.
27 “Irmão” é o membro “batizado” no PCC. Contudo, esse coletivo político não se 
restringe a um conjunto de “irmãos”. Biondi (2010) explora como a atuação desse 
“comando” independe da presença de membros “batizados”; seu funcionamento 
também está garantido por outras pessoas, a quem chamamos aqui de relaciona-
dos ou relativos ao PCC.
28 “Correr lado a lado” é o mesmo que “ser um aliado”.
29 “Faxina” é uma atividade política que já existia antes do aparecimento dos coman-
dos e persiste ainda hoje, em seu interior (Biondi, 2010 e Marques, 2008). Guarda-
das as diferenças no decorrer do tempo e nos diferentes “comandos”, o “faxina” é 
um prisioneiro responsável por determinadas tarefas cotidianas internas ao seu pa-
vilhão (como a distribuição de comida e remédios), mas também por dar soluções a 
litígios entre prisioneiros e atuar nas negociações com a administração prisional.
30 Com a expressão “faz uma cara”, Sigma quis dizer “há muito tempo”. Carandiru 
é o nome como ficou conhecida a Casa de Detenção de São Paulo, instituição 
penal que chegou a abrigar quase 8 mil homens. Em 2002, foi completamente 
desativada e implodida para dar lugar a um parque.
31 “Correr pelo certo” é o mesmo que “ter proceder”. 
32 É importante notar que os relatos de nossos interlocutores não se restringem ao 
que é manifestado nas conversas. Antes, são recheados de pensamentos, estraté-

10049-LN79_meio_af5.indd   49 6/24/10   2:54:50 PM



50

Memória e historicidade em dois “comandos” prisionais

Lua Nova, São Paulo, 79: 39-70, 2010

“Vixi... Mili duque...33 Esse maluco era firmão. Saudades 
dele.”

Zeta: Ninguém morre à toa. Se mataram, foi porque o 
cara deu motivo.

Sigma: O cara tava defendendo o certo. O cara morreu 
defendendo o certo. Ele não aceitava as fita34 errada que 
tavam rolando. Uma pá de cara do PCC exturquindo os 
companheiros de sofrimento... 

Nesse instante, Sigma foi interrompido pelo seu desafeto.

Zeta: Que exturque o caralho! Se você diz ter corri-
do com o Partido35, sabe que essas patifaria não existe. O 
Comando veio acabar com isso aí, vagabundo!

Sigma: Eu não tô dizendo que não. O irmão Delta corria 
mesmo pelo certo. Só que a fita já não é mais a mesma, né?

Enquanto Sigma falava, Zeta lembrou do irmão Delta e 
pensou consigo mesmo: “Porra, esse maluco vivia passando 
pano pra uma pá de cara errado... era o maior alfaiate”36.

Zeta: É, a fita já não é a mesma porque demos um fim 
em pilantras como o irmão Delta.

Sigma: Isso mesmo, seu réptil. Vocês deram um fim no 
cara que corria pelo certo no PCC, que acreditava no que 
era para ser o PCC no início de tudo: um comando que aca-
basse com as fita de um preso exturquir o outro.

gias, avaliações e reflexões. Com efeito, as narrativas discorrem sobre um conjunto 
de coisas não ditas, porém existentes.
33 “Mile duque” possui o mesmo sentido de “faz uma cara”. Ver nota 30.
34 “Fita”, nesse contexto, é o mesmo que “situação”.
35 “Partido” é uma das maneiras com que os prisioneiros se referem ao PCC. 
“Quinze” também. Nesse caso, trata-se de uma abreviação de 15.3.3, números que 
correspondem, de acordo com a ordem das letras no alfabeto, a PCC.
36 “Passar pano” é o mesmo que defender ou encobrir alguém que “está pelo errado”. 
Por conseguinte, “ficar no pano” corresponde a estar sob proteção de outrem. “Al-
faiate”, por sua vez, é uma referência a alguém que recorrentemente “passa pano”.
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Zeta: Que você sabe do Quinze? Presta atenção nes-
sas palavras aí, ô! Quem tá no seguro é você, não é nóis, 
coisa braba.

Sigma: Sabe por que um cara igual a eu, 15737, faxina 
em várias cadeias que tirei, que nunca fui para o seguro, 
que nunca tirei ninguém, que sempre fui humilde com os 
humildes, que nunca amarelei pra ninguém... Sabe por que 
não havia possibilidade de eu ficar numa cadeia do PCC? 
Porque vocês não têm proceder! Quem tinha proceder, 
no começo, e queria acabar com as patifaria, foi morto ou 
expulso. Preferi sair fora.

Zeta: Se o Comando deu oportunidade pra você e você 
não foi digno... 

Agora foi a vez de Zeta sofrer interrupção:

Sigma: O PCC não me deu oportunidade, não. Eu repre-
sentei o crime38 pra caramba. Eu fiz 99[%]... Na minha opi-
nião eu fiz mais de 100[%], mas pra vocês eu fiz 99[%]. Não 
fiz 100[%], não vale de nada os 99[%]. E sabe o que foi o 1[%] 
que vocês cobraram? A mêma fita do falecido irmão Delta: de 
eu não ter deixado seus irmãos exturquir um humilde.

Zeta: A fita é a seguinte, quando precisávamos ganhar as 
cadeias teve uma pá de vagabundo que dizia que corria com 
nóis que queria passar pano pra pilantra. Se você e o irmão Del-
ta passaram pano pra pilantra é a cara do Partido não fechar 
com vocês39. Quem corre com errado, errado é! Ou corre com 
o Comando, ou já era! Se não tá com nóis, tá contra nóis!

37 Referência ao artigo 157 do Código Penal, que trata, dentre outras coisas, de 
assalto à mão armada.
38 “Representar o crime” é o mesmo que nutrir um conjunto de alianças entre “la-
drões”. Cabe sublinhar que, para nossos interlocutores, “crime” não se reduz, em 
absoluto, à efetuação de ações passíveis de punição penal.
39 A expressão “é a cara do Partido não fechar com vocês” denota que as caracte-
rísticas do PCC são incompatíveis com aquelas condutas, motivo pelo qual uma 
aliança seria inviável.
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Sigma: É esse mêmo o proceder do cara que fez vocês de 
lagarto uma cota, aquele estuprador do Geleião40. Veja só! 
Vocês ficaram no pano de um pilantra da pior qualidade.

Zeta: A fita não foi a mesma. A fita que você citou foi quan-
do o Comando tava se firmando; tinha uma pá de pilantra 
que tinha que morrer mesmo. Era nossa cara acabar com as 
pilantragem que tinha no sistema. E não tem como fazer isso 
sem mostrar quem estava no comando. Outra parada foi o 
Geleião. Só questão de tempo pro certo prevalecer! O Geleião 
fez as pilantragem dele e não passou impune pelo Comando. 
Agora ele é o maior seguro do mundo. Nossa justiça pode 
tardar, mas não falha. O que é certo, aparece. Não tem jeito. 
A mixa dele caiu!41 Mas isso é passado pro Comando!

Sigma: Só tem um PCC: um bando de lagartos, de pau- 
-mandado! Não existe outro PCC!

Zeta: Na época que você diz que tava correndo com o 
PCC, podia até ter lagarto. Só que nós não aceitamos esses 
lagarto enrustido de malandrão. Por isso que corre tudo 
pro seguro. Olha você aí! E tem mais: no PCC não tem mais 
lugar pra malandrão. O Marcola42 revolucionou o sistema!

40 Geleião foi um dos oito fundadores do PCC. Sabe-se que, próximo ao ano 2000, 
ou em 2001, ele e Césinha – então os únicos fundadores vivos – potencializaram 
enormemente as diferenças hierárquicas no interior do PCC, inclusive com a cria-
ção dos postos de “generais”. Esse período é lembrado com muito desprezo pelos 
presos relacionados a esse “comando”. Considera-se que foi uma época de detur-
pação dos próprios “ideais do PCC”. Ao final de 2002 eles foram expulsos desse 
coletivo que, por sua vez, acrescentou o princípio de “Igualdade” ao seu lema. Tal 
foi a forma de marcar uma diferença fundamental em relação ao período anterior 
e de impedir novas proliferações de “desigualdade no Partido”.
41 “A mixa dele caiu” é o mesmo que “a verdade veio à tona”.
42 Tal como as várias histórias existentes acerca do PCC e do CRBC, existem vários 
Marcolas, que são construídos a partir de pontos de vistas específicos. Para o po-
der público, ele é o “líder máximo do PCC”. Diferentemente, os presos do PCC 
não o veem como uma pessoa que manda ou detém o poder, mas como uma pes-
soa que “tem o respeito” deles. Na visão dos presos relacionados ao CRBC, que se 
aproxima do ponto de vista do poder público, ele é tido como alguém que exerce 
o mando que fora exercido por Geleião. Uma problematização acerca da noção 
de “liderança” comumente atribuída a Marcola é apresentada em profundidade 
por Marques (no prelo).
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Sigma: O Marcola é só mais um que lagarteia os outros. 
Deve estar com o cu cheio de grana enquanto vocês se 
matam pra dar dinheiro pra ele...

Zeta: Quem dá dinheiro?
Sigma: Vocês! Todo mundo sabe que pra ficar em cadeia 

do PCC tem que pagar.
Zeta: Mais uma vez o lagarto do seguro tá falando 

merda! Chapéu atolado43! Você não diz que passou em 
cadeia do PCC? Você pagou alguma coisa? Se pagou, você 
é lagarto mesmo! Agora cê vem falar que o Partido extur-
que os presos?

Sigma: Se a obrigação de pagar não é exturquir, eu já 
não sei o que é!

Zeta: Mas ninguém é obrigado a nada...
Sigma: O que é ser ladrão? Ladrão é o cara chegar e 

roubar e fazer a caminhada dele, certo? Eu não pago nada 
pra ser bandido. Agora, você, pra poder dizer que é bandi-
do, tem que pagar. Eu não pago.

Zeta: Eu tô fazendo pelo certo... não é por aí... o bagu-
lho não é obrigado... tô fazendo uma pelo certo...

Sigma: Eu não tenho que pagar pra ser ladrão.
Zeta: Eu também não preciso pagar pra ser ladrão, mas 

também não deixo meus irmão no sofrimento. Eu dou assis-
tência pra eles...

Sigma: Viu só: lagarto!
Zeta: Dar assistência não é ser lagarto! É correr lado a 

lado, o que vocês não sabem o que é, porque aí é um que-
rendo acabar com o outro. Não tem a união que nóis tem. É 
um por todos e todos por um!

Sigma: O seu PCC é um bando de moleques no pano 
um do outro, mandando para o seguro uma pá de cara que 
são mais ladrão que eles44.

43 “Chapéu atolado” é uma referência a alguém que não consegue enxergar a si-
tuação, que não vê a realidade.
44 “Ladrão”, neste caso, é um qualitativo positivo.
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Zeta: Se corre pro seguro, nem malandro é! Porque 
malandro que é malandro vai debater as fita dele. O PCC 
vai dar oportunidade pra ele debater. Só que quando o 
ladrão é pilantra, ele corre mesmo. 

Sigma: O que você chama de pilantra são os manos que 
não aceitam ser lagartos.

Zeta: Ninguém aqui aceita ser lagarto. Essa fita já 
era! Era coisa do Geleião e o bolinho podre dele45, que 
o poder subiu pra cabeça e começou a usar o Partido pra 
fins pessoais. Foi por isso que botamo esses caras pra cor-
rer. Não tiveram disposição pra trocar46 e saíram escorra-
çados. Agora aqui só fica quem corre com o certo, quem 
sabe ser de igual, na humildade, quem corre com a disci-
plina do Comando.

Sigma: Mas eu tô ligado que tem uma pá de mano que 
segura as fita dos irmãos47.

Zeta: Vagabundo, a caminhada é assim. Tem malandro 
na cadeia que dá o passo maior que a perna, que se endivi-
da e é pobre-louco-na-ilha48. Aí ele faz os corre dele.

Sigma: Tá aí uma fita que não admitimos. Aqui não tem 
lagarto. Se o cara quer ser lagarto, que vá pra cadeia do PCC.

Zeta: Então se o cara é pobre-louco, quer fumar um 
baseado, não pode? Quer correr atrás de umas peça, não 
pode? Então se o cara é pobre-louco-na-ilha não pode fazer 
nada? Quem tá oprimindo? Quem é o lagarto? 

Sigma: Nós execramos qualquer atitude que lembre o PCC. 
Aqui ninguém aceita ser lagarto. Não tem lagarto e ponto!

45 “Bolinho podre” é uma referência a qualquer agrupamento de presos que plane-
ja, executa ou conspira contra uma pessoa ou contra o coletivo.
46 “Trocar”, neste caso, significa “ir às vias de fato em um combate”.
47 “Segurar as fita”, nesse caso, corresponde a assumir o cometimento de alguma 
falta disciplinar ou mesmo de um crime.
48 “Pobre-louco-na-ilha” ou “pobre-louco” é o prisioneiro que não recebe visitas e 
não tem parentes ou amigos que o auxiliam, enviando-lhe, por exemplo, objetos 
de uso pessoal (“peça”, na linguagem nativa) como aparelho de barbear, sabonete 
ou papel higiênico.
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Zeta: Só que uma coisa é não aceitar ser lagarto e outra 
coisa totalmente diferente é quando o cara quer humilhar e 
exturquir, quando quer ser mais que os outros. Se o cara faz 
uma dívida e tem que pagar, e ele não tem família que dá 
assistência, daí ele resolve fazer o corre de segurar o biriri49 de 
alguém, quem sou eu pra dizer que ele não pode? Sou mais 
do que ele? Não sou, certo? É um corre. Não é bem visto. Mas 
se o cara quer fazer, quem sou eu pra falar que não? Pra que 
vou humilhar o irmãozinho? Da caminhada dele é ele quem 
sabe. Eu ando com as minhas pernas. Quem tá quebrando as 
pernas dele é ele mesmo. A gente instrui o cara, pra ele não se 
endividar e tal... Mas o cara tem a liberdade dele.

Sigma: Liberdade de ser lagarto não é liberdade!
Zeta: O que você sabe de liberdade se você nem faz uma 

pra fugir? Se você goza a cadeia e corre lado a lado com a 
polícia, com os agente?

Sigma: Liberdade pra mim é tirar minha cadeia na boli-
nha de meia50. Cumprir minha pena na moral e ir pra rua.

Zeta: E correr com polícia!
Sigma: Eu não quero ficar a vida inteira preso! Quem 

gosta de tirar cadeia são vocês, que arranjam mais e mais 
motivos pra pena aumentar.

Zeta: Presta atenção nas palavras que você tá falando aí, 
seu verme! Vocês não podem fazer qualquer corre pra fugir, 
senão os polícia manda vocês de “bonde” pra cadeia do Par-
tido, né? É essa a triste realidade do seu comando: vocês são 
pequenos, um bando de iniciantes.

Sigma: Ladrão que é ladrão, desde as antigas, é aquele 
que quer voltar pra rua pra fazê sua correria. O que importa 
é a correria da rua, não de cadeia. O movimento tá na rua.

Zeta: Por isso mesmo! Se prezassem tanto assim se empe-
nhariam pra fugir. Quer saber, vocês não tão em cadeia do 

49 “Biriri” é o mesmo que “aparelho celular”.
50 “Tirar cadeia na bolinha de meia” é o mesmo que “cumprir pena sem se envol-
ver em confusões”.
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Quinze porque não têm disposição pra quebrar cadeia e pra 
bater de frente com a polícia51. O barato de vocês é gozar a 
cadeia. Vocês tão gozando na cadeia do titio Alckmin, né52?

Sigma: Quem tá na frente de nosso comando tem visão53. 
Zeta: Visão de jatobá54!
Sigma: Quem tá aqui na frente não é esse bando de 

moleque que quer fazer nome. Ninguém impede fuga. Dife-
rente de vocês que querem que todos façam uma só pra falar 
que representou no crime. Na hora do pá mesmo, só uns 
poucos podem fugir. Aí, corrê com o comando de vocês é 
lucro só pros seus irmãos, né? Não tem vez pra quem quer 
fazer a caminhadinha no sossego. Vocês oprimem esse cara.

Zeta: Quem quer ficar na cadeia, vai pra igreja! Nossa 
cara55 é quebrar cadeia, seu coisa. É bater de frente com a 
polícia. Não é ficar deitado na jega56 esperando quarenta 
ano passar.

Sigma: É isso mesmo! Daí vocês se sentem na razão de 
fazer todo mundo ter a mesma caminhada de vocês. É isso 
que chamam de igualdade, de humildade? Os irmãos ditam 
o que é o certo e o resto dos lagartinho tem que fazer a 
mesma caminhada.

Zeta: E vocês dizem pro mano que tá no desespero que 
ele não tem que fugir! Cadê a igualdade de vocês? O cara 
não pode tentar a sorte dele!

51 “Quebrar cadeia” (tentar fugir ou fazer rebeliões) e “bater de frente com a polí-
cia” (manter postura oposicionista) constituem importantes diretrizes na política 
do PCC (Marques, 2006; 2008 e Biondi, 2010).
52 Esta é uma referência comum, entre os prisioneiros, às unidades prisionais 
construídas durante o mandato de Geraldo Alckmin, ex-governador do estado 
de São Paulo.
53 “Ter visão”, na concepção nativa, é muito mais do que ser dotado de um fator 
sensorial. Alguém que “tem visão” é uma pessoa capaz de avaliar a situação e as 
circunstâncias em que está envolvido.
54 Acusar alguém de ter uma “visão de jatobá” é o mesmo que dizer que esta pessoa 
não tem visão.
55 Por “nossa cara”, nesse contexto, quer-se dizer “nossa característica diferen-
ciadora”.
56 “Jega” é o nome que os presos dão à cama de concreto existente nas celas.
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Sigma: A gente só instrui o cara.
Zeta: É a gente que instrui o que é o certo.
Sigma: Tirando uns poucos que tavam pelo certo no 

começo do PCC, que queriam acabar com as patifarias que 
existia, não tem mais o certo no PCC.

Zeta: Não fala bosta! Tirando o Geleião e seu bolinho 
podre, que foram tudo escorraçado, não tem o que falar do 
nosso comando. E tem mais, o PCC de agora não tem nada 
a ver com o que era antes. Nós aprendemos com os erros do 
passado. Não bastou nossa luta pela liberdade, pela justiça e 
pela paz entre os irmão. O PCC de agora também luta con-
tra o que não é de igual.

Sigma: Vocês gostam de ser lagarto desse Marcola. Ele 
corria lado a lado com o Geleião. Oprimiram uma pá de 
mano que atracou no nosso comando e hoje vive bem, com 
respeito.

Zeta: O Marcola é só mais um. O cara é mais humilde 
que qualquer um. É o maluco mais de igual que existe57. 
Não tem nada a ver com o verme do Geleião.

Sigma: Os caras do PCC que estavam pelo certo morre-
ram na mão de outros que tão até hoje por aí, pagando de 
igualdade. O resto que tinha de cara pelo certo no Carandi-
ru tá tudo com nóis. Não adianta vocês mudarem de Geleião 
pra Marcola. Vão continuar sendo uma pá de lagarto.

Zeta: Nosso comando não para de crescer, ô seu coisa! É 
porque nós tamo pelo certo! Por causa do PCC, tirar cadeia 
hoje tá mamão com açúcar, ficou muito mais suave58.

57 Neste contexto, ser “só mais um” é um grande elogio. É um indicativo de não ser 
(ou não querer ser) “mais que os outros”. Sobre a questão da “igualdade” no PCC, 
ver Biondi (2010).
58 Dizem os prisioneiros “antigos” que se aliaram ao PCC que o cumprimento da 
pena (“tirar cadeia”) após o aparecimento e a consolidação do “Comando” se tor-
nou “mamão com açúcar”. Ou seja, tal situação é muito mais tranquila em função 
da preferência pela regulação de conflitos entre prisioneiros por meios não letais, 
e ainda pelo que os membros do PCC consideram “conquistas” frente à adminis-
tração prisional, como a existência de visitas íntimas. Segundo eles, as políticas 
colocadas em operação pelo PCC foram responsáveis pela diminuição do número 
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Sigma: E depois somos nós que gostamos de tirar 
cadeia...

Zeta: Não tem nada a ver essa história aí. A fita é que 
aqui não tem mais malandrão oprimindo e exturquindo. 
Esses vermes tão tudo aí do seu lado. Nós vamos acabar com 
vocês. Vocês são o lixo da Terra. Coisa braba!

Sigma: Seu verme. Vocês são um bando de verme.
Zeta: Eu vou é arrancar sua cabeça!
Sigma: Tenta a sorte! Pouca ideia59!

Nesse exato momento os dois presos beligerantes foram 
surpreendidos por dois policiais enfurecidos por conta do 
barulho daquela discussão.

diferenciações memorial e histórica
O diálogo que acabamos de acompanhar poderia ter sido 
mais um breve capítulo da intensa história de “guerras” 
entre PCC e CRBC. Certamente as acusações e ameaças recí-
procas repercutiriam em encontros vindouros, nos quais, tal-
vez, condições propícias para matar e para morrer estariam 
colocadas. Há algo de perturbador nisso tudo. Sem dúvida. 
Mas somente um humanista poderia terminar esse diálogo 
de modo diverso – por humanista chamamos aqueles que 
se dedicam a equacionar relações de conflito, que conside-
ram negativas (moralmente, pois são más; e filosoficamente, 
pois não são atualizações do ideal), através da exposição de 
valores que estimam serem preeminentes no Homem e no 
Mundo. Nós não contamos, aqui, com valores como Ordem, 
Consenso e outros avatares. Portanto, não poderíamos termi-
nar o diálogo de outro modo. Não poderíamos, com efei-
to, propor qualquer resolução para as diferenças que existem 

de homicídios dentro dos cárceres. Da mesma forma, há anos os moradores das 
periferias de São Paulo atribuem ao PCC a responsabilidade pela queda acentuada 
da taxa de homicídio no estado (ver Biondi 2007a; 2007b; 2008).
59 “Pouca ideia” é uma forma de desafiar o oponente a um combate corporal.
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entre nossos personagens por meio de valores externos ao 
plano em que eles se relacionam (ou melhor, “guerreiam”). 
Contamos somente com as relações (belicosas) que se atua-
lizam em tal plano. Nosso objetivo foi tão somente mapeá-
las. Mais precisamente, cartografar a diferença manifesta pelo 
modo como cada um de nossos personagens compreende a 
história de “guerras” entre seus “comandos”.

Vejamos algumas linhas gerais desse mapa. Inicialmen-
te, é importante pontuar que a história do CRBC aparece 
como um único bloco, sem transformações, para os dois 
pontos de vista do plano. Para Zeta esse “comando” é, sem-
pre foi e sempre será um agrupamento de “coisas”. Já Sigma, 
de modo diverso, considera seu “comando” como o “último 
lugar em que ainda vigora o proceder pelo certo”. Apesar 
das diferentes apreciações, simetricamente opostas – repulsa 
e afeição –, ambas são caracterizações acerca de um proces-
so histórico sem cortes, monolítico e monocromático.

Mas essa é somente a história de um dos lados desse 
embate de forças. O modo como esses pontos de vista veem 
a história do PCC é algo um pouco mais complexo. Para 
Sigma, o surgimento desse “comando” foi acompanhado 
por um sentimento esperançoso quanto à extirpação dos 
males impregnados nas relações sociais da prisão: a extor-
são entre presos e as “rupas”60 desenfreadas. Tal sentimento 
foi sustentado pelas providências e intervenções que alguns 
“irmãos” daquela época começaram a fazer pelas cadeias 
em que passavam. Sigma lembra desse PCC como um coleti-
vo que disputava territórios com dezenas de quadrilhas que 
aterrorizavam os “presos humildes” pelas prisões paulistas. 
O “comando” em questão não possuía as codificações de 
um estatuto, estava longe de possuir supremacia territo-
rial e ainda faltavam alguns anos para que chegasse o dia 
das “grandes guerras” de que participaria. Porém, ainda 

60 “Rupa” é nome que se dá à matança de vários presos ao mesmo tempo.
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nessa época, dissensões internas a esse “comando”, pro-
movidas por alguns “irmãos” que “desvirtuaram as ideias”, 
começaram a transformar o sonho de Sigma em pesadelo. 
A maioria dos “irmãos” que ele tinha como “companhei-
ros”, e cujas condutas admirava, foi assassinada. Diante do 
que acreditou ser uma situação incontornável, Sigma, tal 
como outros prisioneiros, retirou-se para outra prisão em 
busca de um espaço livre das “desvirtuações” a que assistiu. 
Desse êxodo decorreu a criação de um novo “comando”, 
que tornou possível enfrentar o PCC pela conquista de um 
território exclusivo; um refúgio para o que ele considera o 
“verdadeiro proceder”. Doravante, para Sigma e seu novo 
“comando”, o PCC passaria a ser um arqui-inimigo.

Por sua vez, Zeta compreende o surgimento do seu 
“comando” como um acontecimento que pôs em marcha 
políticas precisas. Tais políticas dariam fim às “opressões” 
que os presos sofriam do “Estado” e regulariam as relações 
entre os próprios presos de modo a evitar que as “opres-
sões” partissem deles próprios. Estas disposições acionaram 
a formulação e operação de uma infinidade de micropolíti-
cas que passaram a ser operadas pelos prisioneiros.

Zeta lembra-se de que havia duas propostas basilares no 
nascente PCC. A primeira regulava as relações entre aqueles 
que se põem contra o “Estado”, e que recebeu como título 
a expressão “paz entre os ladrões”. A outra, que se desmem-
brava em duas, intrinsecamente ligadas, ditava a postura 
de embate direto contra as forças estatais, e foi designada 
pelas expressões “bater de frente com a polícia” e “quebrar 
cadeia”. Com essa última ideia, o PCC manifestava a propos-
ta de empenho para a obtenção de fugas. Tal “comando”, 
então, efetuava-se na busca daquilo que compreendia por 
“Paz”, “Justiça” e “Liberdade”. 

Não obstante, Zeta, com a distância que hoje o separa 
daqueles dias intempestivos, avalia que um aspecto pouco 
compreendido à época assolava as conquistas obtidas por 
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seu “comando”: o PCC possuía uma estrutura piramidal de 
poder e sua dinâmica era apoiada em uma rígida hierar-
quia. Essa formação favoreceu a prevalência de “irmãos” 
que não eram “humildes”, que queriam “mandar” e produ-
zir “lagartos”. Deste modo, instalava-se um problema para o 
próprio PCC. Tratava-se da proliferação, em seu interior, de 
relações que ele próprio se propunha a combater: a opres-
são de um preso por outro. Dizia-se que o poder “subiu à 
cabeça dos fundadores”, pois passaram a praticar as “atro-
cidades” que se propunham combater. Apoiados por essa 
constatação, uma massa de presos emigrou para unidades 
prisionais que ainda não estavam sob o jugo dos “fundado-
res” e lá decidiram formar um novo “comando”. Zeta e seus 
“parceiros” viram nesse movimento de debandada algo que 
não era “digno”; um acovardamento travestido de coragem 
que os prisioneiros formadores do outro “comando” exal-
taram com pretensa superioridade. Dali em diante, os pri-
sioneiros que fundaram o outro “comando” passariam a ser 
considerados “coisa” e tidos como arqui-inimigos dos presos 
que permaneceram no “Partido”.

Essa foi a opção de Zeta e de seus “parceiros”. Eles leva-
ram a sério o dito que ecoava nas cadeias: o poder “subiu à 
cabeça dos fundadores”. O problema não residia no PCC, 
mas naqueles “irmãos” que se corromperam. Portanto, a 
tarefa de restabelecer os “princípios do Comando” se impu-
nha urgentemente. Surgiram dissidências que passaram a 
fazer oposição aos que estavam “corrompidos”. Zeta estava 
numa das fileiras dos dissidentes. Lembra que foi uma época 
de “guerra” interna, durante a qual foram “arrancadas mui-
tas cabeças”. Essa “guerra” culminou na tomada de poder 
por Marcola que, por sua vez, após “escorraçar” os dois 
fundadores remanescentes (Geleião e Césinha), imediata-
mente diluiu-o, adicionando o princípio de “Igualdade” aos 
“ideais do PCC”. Desde esse instante limítrofe – a “revolu-
ção” de Marcola – até os dias atuais, as relações sociais entre 
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os que permaneceram “em sintonia” com o PCC se mantêm 
sob outro registro político aos olhos de Zeta, já que perpas-
sadas por esse novo “ideal”.

A partir do que foi exposto, podemos dizer que, para 
Sigma, a história do PCC é cortada por algumas mudanças 
até o final de 1998 e meados de 1999, quando se deu o sur-
gimento do CRBC; já para Zeta só existiu um corte na histó-
ria do PCC, já no fechamento do ano de 2002: a instituição 
da “Igualdade” como princípio. Em outras palavras, se para 
os relativos ao PCC a “fundação”, o “estatuto” e as “guerras” 
(estes dois últimos indicativos de relações de “mando”) apa-
recem “juntos e misturados”, para os relativos ao CRBC isso 
aparece como etapas distintas de um longo processo. Nesse 
sentido, a “irmandade” de que Sigma lembra saudoso nun-
ca existiu para Zeta, para quem a história do PCC, desde o 
início, foi transpassada por relações fortemente hierarqui-
zadas, constituindo um bloco histórico que abrange desde 
a época de “fundação” até a “revolução” proporcionada por 
Marcola. Deste ponto de vista, o PCC teria se aperfeiçoado 
ao longo do tempo e “aprendido com os erros do passado”. 
Já para Sigma, o PCC teria surgido repleto de “intenções” 
positivas e as foi perdendo, gradativamente, no decorrer de 
sua história, tornando-se o que os presos do CRBC mais des-
prezam: um “comando de lagartos”.

Voltando agora esses dois pontos de vista um contra o 
outro, podemos apontar para o modo como cada um deles 
mobiliza conceituações bastante específicas acerca do que é 
“liberdade” e do que é “igualdade”, utilizando-as para clas-
sificar positivamente o “comando” ao qual se está relaciona-
do, e negativamente o “comando inimigo”. Deste modo, tais 
noções se convertem em qualificativos de relações que dife-
renciam, em termos de presença e ausência, redes sociais 
que estão em “guerra”. 

Do ponto de vista de Sigma, desde o instante em que 
alguns “irmãos” passaram a “exturquir” a “população”, ou 
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seja, os presos comuns, com a desculpa de que estavam 
angariando recursos para o PCC, instalou-se uma relação de 
subjugação que suprimia qualquer possibilidade de “igualda-
de”, bem como de “liberdade”, naquela rede social. Dali por 
diante, ou aceitava-se cooperar em proveito dos “irmãos que 
desvirtuaram” (obtendo suas aprovações e proteções); ou 
optava-se por evadir daquele “comando” (emigrando para 
outras paragens do sistema prisional); ou ainda, e por fim, 
entrava-se num conflito direto (que, de antemão, sabia-se ser 
um fiasco). Pela primeira opção, tratava-se de aceitar “viver 
no pano dos bandidão, fazendo tudo que eles querem”. Em 
outras palavras, seria o mesmo que se converter num “lagar-
to do PCC”. Em tal conversão está implicada a abdicação de 
uma relação “de igual” com outrem, porque o “lagarto” obe-
dece ao “bandidão”. Mas também se deixa de lado uma rela-
ção “livre” consigo mesmo, porque “liberdade de ser lagarto 
não é liberdade”. Pela segunda opção, abria-se a possibilida-
de de formar um novo “comando”, imune às “desvirtuações” 
postas em movimento no PCC. Assim seria possível “ter liber-
dade” para cumprir a própria pena do modo que se quisesse, 
contanto que cada preso arcasse com as consequências de 
suas escolhas individuais (ser um “traficante”, um “usuário 
de drogas”, ou mesmo um “crente”); afinal, os infortúnios de 
cada escolha não poderiam recair sobre a coletividade. É nes-
sa “liberdade” de escolher o destino da própria “caminhada 
na prisão” que reside o sentido daquilo que Sigma entende 
por “igualdade”. Enfim, pela última opção, simplesmente se 
escolhia partir para um confronto mortal. Para Sigma, a pri-
meira e a terceira opções não poderiam ser atualizadas por-
que contrariam a “força” de sua existência.

Do ponto de vista de Zeta, o sentido das opções que se 
abriram no instante em que o “poder subiu pra cabeça dos 
fundadores” é fundamentalmente distinto. Desde que se 
tornou aguda essa situação, ou se escolhia fugir dos emba-
tes que emergiam por toda parte, tornando-se um covarde 
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incapaz de “ir para o arrebento”, ou optava-se por ir para 
a “decisão” contra os “fundadores” corruptos; esta última 
opção trazia, inexoravelmente, a possibilidade de morrer. 
Ocorre que a primeira opção, do ponto de vista de Zeta, só 
poderia ser atualizada por três grupos de presos: 1) aque-
les que, estando “pelo errado” e na iminência de serem 
“cobrados”, fizeram dessa situação um pretexto para “passar 
um pano” nas próprias falhas (dali por diante eles esbra-
vejariam que sempre estiveram “pelo certo” e que foram 
“injustiçados”); 2) aqueles que, não possuindo a “disposi-
ção” necessária para “quebrar cadeia” e para “bater de fren-
te com a polícia”, aproveitaram-se da situação para procurar 
um lugar onde pudessem “gozar cadeia” (dali por diante 
eles vociferariam contra a grandeza do “Quinze”, exatamen-
te porque enxergaram sua mediocridade); 3) aqueles que, 
ainda que concordando com os princípios do PCC, fugiram 
do “arrebento” por serem incapazes de pôr à prova a pró-
pria vida durante a “guerra” que se abria (dali por diante 
eles bradariam que fizeram “várias pelo Comando” e que 
mesmo assim sofreram conspiração). 

Na atualização efetuada por esses três grupos considera-
dos reside o sentido da noção de “coisa”. Ela, por isso, é algo 
diametralmente avesso à “força” de existência de Zeta, que, 
precisamente, é investida pelo sentido de “ser ladrão”. Mas 
então o que Zeta entende por “ser ladrão”? A atualização da 
potência para ser “humilde” – entendido como “não humi-
lhar ninguém” – e ao mesmo tempo “cabuloso” – entendi-
do como “não deixar que ninguém me humilhe”61. É nes-
se sentido que se pode dizer, acompanhando Zeta, que os 

61 O “ninguém” da formulação “não humilhar ninguém” se refere a um univer-
so limitado de pessoas: os relacionados ao PCC. Não estão compreendidos, por 
exemplo, os “inimigos”. Já o “ninguém” da formulação “não deixar que ninguém 
me humilhe” é ilimitado, pois engloba todos os possíveis outros. Se por um lado 
existem pessoas humilháveis (talvez por não serem tão pessoas assim; afinal, são 
“coisa”), por outro lado o “eu” nunca é humilhável.
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presos dos três grupos citados acima eram “caras que não 
eram cabulosos”. Se fossem, teriam ficado para arruinar os 
“fundadores” extorsionários. Alguns do primeiro grupo tam-
bém não eram “humildes”. No outro extremo da “guerra”, 
seguindo o ponto de vista de Zeta, os “fundadores” corruptos 
haviam se tornado “caras cabulosos demais” e, por isso, aten-
tavam contra as “forças” dos “ladrões” que permaneceram 
para o grande embate62. Consequentemente, tanto os “fun-
dadores” quanto os “coisas” – por motivos inversos – efetuam 
relações que desarranjam a “igualdade” entre os “ladrões”. Se 
não bastasse, o êxodo dos “coisa”, já naquela época, passava a 
ser considerado uma negociação com a Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária, uma vez que havia a abdicação do 
empenho por fugas por parte dos presos em troca da garan-
tia de espaços prisionais cujos acessos fossem impedidos aos 
presos relacionados ao PCC. A abdicação da vontade de fugir 
e a aliança com a administração prisional com o fim de obter 
uma cadeia melhor para se ficar preso são concebidas como 
um atentado contra o princípio de “liberdade”. Por tudo isso, 
Zeta não reconhecia como condizente à sua própria “força” 
a possibilidade de fugir ou de temer a morte. Sendo simulta-
neamente um “cara humilde” (pois repugnava a “cabulosi-
dade” demasiada) e “cabuloso” (uma vez que não se furtava 
de “ir para a decisão”), sua “força” o impelia a participar da 
“guerra” contra os “fundadores”, um acontecimento que pro-
duzia um corte irreversível na história do PCC: a passagem da 
“Era-Fundadores” para a “Era-Igualdade”.

* * *

Alguém poderia protestar, agora que nos aproximamos 
do final deste artigo, que a diferença manifestada pelo modo 

62 As noções “humilde” e “cabuloso” foram problematizadas em Marques (no pre-
lo). Uma discussão mais detida dessas noções, relacionadas ao entendimento nati-
vo sobre “ser ladrão”, foi apresentada em Marques (2009).
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como cada um de nossos personagens compreende a histó-
ria de “guerras” entre seus “comandos” é apenas uma dife-
rença de versão. Nessa senda, seria preciso postular uma Rea-
lidade única, objetivamente dada – aquilo que realmente 
ocorreu nas “guerras” entre tais “comandos” –, em torno da 
qual girariam todos os olhos possíveis: os de Zeta, de Sigma, 
de Delta e de outros milhares. De um lado, o Real, único e 
absoluto; de outro, as versões, múltiplas e parciais (quando 
não, distorcidas). Mas esse fundamento, que reduz um pon-
to de vista a uma mera versão, se distancia diametralmente 
de nosso procedimento metodológico. Não porque recusa-
mos a existência da realidade. Não é disso que se trata. Mas 
porque, de acordo com esse procedimento, a matéria-prima 
(nossos dados) com a qual contamos são, de partida, tão 
somente os próprios pontos de vista (ou perspectivas) em 
relações de força. É por isso que evitamos postular a Rea-
lidade. Por isso, também, buscamos nos afastar de preten-
sões de “procurar por trás das perspectivas o modo como 
as coisas realmente eram”, justamente porque entendemos 
que “as coisas, por trás da perspectiva, não eram de jeito 
nenhum” (Villela, 2004, p. 24). 

Ao contar tão somente com pontos de vista, produzi-
dos em relações de força nas quais estão imbricados, lida-
mos não mais com uma única Realidade, mas com uma 
multiplicidade de realidades, sempre relativa às perspec-
tivas. É por isso que podemos dizer ser real um PCC que 
promove a “igualdade”. Este é o ponto de vista de Zeta. 
Mas, ao mesmo tempo, também é real que o PCC seja um 
aglomerado de “lagartos”. Afinal, é este o ponto de vista 
de Sigma. Em contrapartida, tanto é real que o CRBC seja 
um refúgio daqueles que “mantêm seu proceder”, quanto 
o fato de tal “comando” reunir aqueles que “não têm pro-
ceder”. Todas essas formulações são simetricamente reais, 
exatamente porque são absolutas no interior de seus pon-
tos de vista.
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O que quisemos neste artigo foi promover um desloca-
mento intenso entre os pontos de vista de Zeta e de Sigma, 
mostrando que das relações de força que os atravessam são 
constituídos memoriais e histórias singulares. Por isso, pro-
curamos nos afastar de uma História Universal (Realidade) 
que se coloca, parcialmente, e a cada vez de um modo dife-
rente, à compreensão de sujeitos postos a caminhar por 
sobre suas engrenagens. Ao nos apartarmos desta História 
que se diz per se, uma fantasmagórica História-em-si, encon-
tramos outro norte. “Toda história é uma história-para” 
– palavras de Claude Lévi-Strauss (1970, p. 296) que nos 
aparecem como uma dádiva –, que emerge “das narrativas 
e da experiência particular das comunidades nativas, assim 
como do mito, ou [d]as ‘histórias dos antigos’” (Amoro-
so, 2006, p. 194)63. Procuramos, então, mostrar como estas 
histórias-para são “alvo de interpretações e lutas” (Villela, 
2004, p. 23). De fato, encontramos essa senda no transcor-
rer de nossa descrição; nos passos de nossos personagens, 
em seus embates em torno de acontecimentos que corta-
ram as histórias dos “comandos”. Talvez por isso nos seja 
permitido dizer que o PCC e o CRBC são, entre outras 
coisas, “domínios de história, cada um dos quais defini-
dos por uma frequência própria e por uma codificação 
diferencial do antes e do depois” (Lévi-Strauss, 1970, p. 
296). Em outros termos, procuramos mostrar como esses 
coletivos são, eles próprios, regimes de relações de onde 
emergem processos específicos de constituição memorial 
e histórica.

63 Neste texto, uma apresentação à tradução parcial de Of mixed blood: kinship and 
history in Peruvian Amazonia, de Peter Gow, Amoroso aponta para a apropriação 
que o antropólogo inglês faz da concepção de história cunhada por Lévi-Strauss. 
Nas palavras de Gow: “Em O pensamento selvagem, Lévi-Strauss argumenta que não 
pode haver história final porque todas as histórias devem ser referidas a um sujeito 
particular para quem esta história tem significado. A etnografia, nesse sentido, é a 
descoberta desses significados dos sujeitos particulares” (Gow, 2006, p. 206).
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As maraudes do Samusocial de Paris1, criadas em 1993, são 
rondas que fazem noite e dia atendimento aos moradores 
de rua pela cidade. Elas sempre são realizadas por um agen-
te social, uma enfermeira graduada e um motorista, que 
têm a tarefa de intervir nos casos de “emergência social”, de 
cuidar e de acolher os “grandes excluídos”. Elas se dão em 
cooperação com CHUS2, nos quais os moradores de rua, 
se desejarem, podem passar a noite; com os LHSS3, espa-
ços de maior estabilidade, nos quais, desde 2007, podem 
ser tratados (no sentido médico do termo) durante algumas 
semanas para recuperar a saúde e, finalmente, com marau-
des mais específicas, como a psiquiátrica, conduzida junto a 

* Tradução de Cristina Prado.
1 O Samusocial de Paris é uma organização não governamental, financiada ma-
joritariamente pelos poderes públicos para implementar uma política social de 
emergência para o atendimento de moradores de rua. Ver Gaslonde (2007) para 
uma apresentação institucional. 
2 Centres d’Hébergement d’Urgence Sociale [Centros de Acolhimento de Emer-
gência Social], no Brasil conhecidos como albergues de pernoite.
3 Lits Halte Soins Santé [Centros de Internação para Cuidados da Saúde].
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uma equipe do hospital Esquirol, ou a da tuberculose, diri-
gida por um médico do Samusocial. 

Faremos aqui uma descrição etnográfica de algumas das 
interações corporais entre os membros dessas equipes de 
assistência móvel e os moradores de rua. Trata-se de acres-
centar mais uma peça ao debate acerca da transformação 
das intervenções sociais a partir dos anos 1980 (Ion, 2005a; 
2005b), a saber: acompanhamento personalizado ao invés 
de burocrático; injunção à autonomia e apelo à responsa-
bilização dentro de um projeto biográfico; gestão dos riscos 
da precariedade mais do que reintegração ao corpo social; 
atendimento a pessoas vulneráveis em vez de usuários anô-
nimos; dispositivos flexíveis e territorializados no lugar de 
instituições sociais anônimas e centralizadas. As maraudes 
participam dessas mutações da intervenção social correlatas 
às “metamorfoses da questão social” (Castel, 1995). 

Esta etnografia é fenomenológica na medida em que 
se apoia na descrição das provações corporais que apare-
cem no acompanhamento dos moradores de rua. Vincula-
se desse modo aos trabalhos sobre as “políticas do próximo” 
(Thévenot, 1994; Breviglieri, 2005) ou as “políticas do care” 
(Laugier e Paperman, 2006). Tomado na espessura da expe-
riência da percepção e do movimento, o sentido do encon-
tro entre agentes do Samusocial e os moradores de rua é, 
de fato, encarnado. A temporalização do encontro é feita in 
situ. O problema para o investigador é o de tornar sensíveis 
atividades e interações que costumam ser invisíveis e silen-
ciosas, o de revelar as capacidades corporais dos membros das 
equipes de assistência móvel que não são do âmbito de um 
saber cerebral, intelectual ou técnico. É um saber de expe-
riência, forjado na sucessão de domínio e de perda de 
domínio sobre as situações, um saber ancorado nos corpos, 
que captam indícios e que os organizam, progressivamente, 
em configurações de sentido. A consciência é apenas a par-
te do iceberg que veio à tona. Na conjunção das provações de 
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seus corpos, os membros das maraudes captam um sentido 
expressivo à flor das situações. Eles trabalham por intuição; 
são afetados por sentimentos morais (compaixão, solicitude, 
respeito, indignação), ao mesmo tempo em que cumprem 
gestos profissionais. Nisto, esta etnografia fenomenológica 
se abre também para uma etnografia moral4.

a provação dos corpos: decifrar o sentido das aparências
“A vida na rua é dura! E ataca o corpo!”, nos diz um médi-
co do hospital psiquiátrico de Saint-Michel. Antes de tudo, 
a maraude cuida de corpos. Sem dúvida, também escuta e 
recolhe histórias, mas de maneira apressada, por falta de 
tempo. Se há um trabalho sobre relatos de vida, ele será 
feito mais tarde, durante o dia, com uma assistente social. 
Aqui, no atendimento de emergência, é preciso antes de 
mais nada localizar, alimentar, cuidar de corpos devasta-
dos; transportá-los, salvá-los do perigo da hipotermia ou da 
desidratação; colocá-los no abrigo e lhes devolver a força. 
O foco nos corpos e nas consequências sanitárias da vida 
na rua emergiu das consultas dedicadas aos moradores de 
rua de Nanterre, no CHAPSA5, montadas bem no início dos 
anos 1980 pelo doutor Patrick Henry, e mais tarde retoma-
das por Xavier Emmanuelli6.

Como era de se esperar, a cada parada do caminhão 
do Samusocial se abre uma pequena arena de apresentação 

4 Essa dimensão política, no entanto, não será tratada aqui.
5 Centre d’Hébergement et d’ Accueil des Personnes Sans-Abri [Centro de Aco-
lhimento e de Cuidados aos Moradores de Rua] ou Maison de Nanterre [Casa 
de Nanterre]. Ela faz parte do CASH, Centre d’ Accueil et des Soins Hospitaliers 
[Centro de Acolhimento e Cuidados Hospitalares], e acolhe todos os dias até 
250 pessoas conduzidas pela BAPSA, Assistance aux Personnes Sans-Abri de la 
Préfecture de Police [Assistência às Pessoas Moradoras de Rua da Chefia de Polí-
cia], pela RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens [Consórcio Autônomo 
de Transportes Parisienses] e pelo Samusocial. Ver Girola (2007).
6 Médico francês, cofundador do Médicos Sem Fronteiras em 1971, fundador do 
Samusocial, Secretário de Estado vinculado ao Primeiro Ministro, encarregado da 
Ação Humanitária de Emergência. 
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recíproca, de discussão e de brincadeira, de confiança e de 
consideração. A relação estabelecida pelas maraudes com os 
moradores de rua dá contorno ao encontro e não se reduz 
apenas às funções de alimentar, de tratar, de transportar. 
Mas, ainda assim, tudo passa por uma interação corpo a cor-
po. De um lado, os corpos dos membros da equipe são seus 
instrumentos de trabalho. A instituição os forma, os equipa 
e os treina, mas eles devem sentir, perceber e avaliar emo-
ções para serem operacionais; “funcionários” da emergên-
cia, eles aplicam procedimentos, mas também têm a capa-
cidade de experimentar as situações pessoalmente, de usar, 
à flor da pele, os sentidos e o bom senso. Por outro lado, 
os corpos dos moradores de rua são o primeiro desafio da 
assistência social de emergência. Doentes, mais ou menos 
machucados, marcados pelas circunstâncias de uma histó-
ria, expostos às intempéries, é preciso protegê-los, recu-
perá-los ou preveni-los contra o pior. Eles serão objeto de 
atenção e de cuidados antes que qualquer outra medida 
de atendimento seja tomada.

Os corpos mais intactos, mesmo os que não exageram 
na bebida, mesmo os que não são corroídos pelo mal do des-
leixo, aparecem cambaleantes, pouco tonificados, desgasta-
dos pela comida ruim, exalando muitas vezes um cheiro de 
tabaco e álcool. Os rostos têm os traços cansados e fundos, 
a pele pálida ou a tez opaca. As barbas são mal cortadas, os 
cabelos são como crinas, os dentes, estragados ou ausentes... 
Alguns se mantêm por milagre. As mulheres sobretudo, que 
geralmente só aparecem nos albergues de modo sorrateiro 
e que guardam distância dos outros abrigados. 

Sra. C. telefona toda noite entre 2h00 e 2h30, quer esteja 
nevando ou ventando. Ela surge do canto do bar L’Européen, 
perto da Gare de Lyon, saída de seu esconderijo atrás das 
tuias. No Samusocial, ninguém jamais conseguiu saber algo 
sobre sua vida diurna. Mas ela parece evitar a decadência 
através de uma extrema regularidade, de rigor e até mesmo 
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de rigidez ao cuidar de si. Um coordenador dos abrigos me 
apresenta uma teoria local, fundada na experiência, a este 
respeito. Segundo ele, muitos homens se afogam por razões 
afetivas, rupturas amorosas, choques existenciais. Eles “se 
tornam vadios”, desempenham o papel de “mau elemento” 
e incrementam a encenação do comportamento desviante. 
Segundo ele, as mulheres, em sua maioria, deixam seu domi-
cílio após terem sofrido violência conjugal ou terem caído, 
por infortúnio, na miséria. Elas se dividem entre aquelas que 
encontramos nas ruas ou nos abrigos (que perderam toda 
referência, que são “totalmente piradas, sobretudo quando 
não podem mais ver seus filhos”) e as que resistem (que se 
apoiam nos dispositivos de ajuda específicos oferecidos pelas 
associações e pelas instituições). Estas últimas, em geral, se 
saem bastante bem no processo de reinserção.

Categorias, explicações e especulações nativas medeiam, 
desse modo, a forma como os membros das equipes com-
preendem a situação dos usuários. Mas seu raciocínio prá-
tico não passa apenas pelo desfile dos preconceitos. É todo 
um trabalho de observação que é feito cara a cara para 
saber com quem se está lidando. “Quem está aí?”, “O que 
está dizendo?”, “O que quer?”: nada é dado de antemão e 
um bom agente social não pode se proteger da incerteza 
das situações fechando-se em seus preconceitos. Pelo con-
trário, o menor indício sensível é levado em conta. Julgue-
mos isso comparando as anotações que tomei ao longo de 
uma maraude diurna com os comentários da enfermeira da 
equipe sobre o mesmo caso tratado acima:

“Mulher húngara, comunicação difícil, todos os dentes 
cariados. Não muito malvestida. Roupas de segunda mão 
de uma burguesa do bairro? Pedinte na Rua de Rennes, 
debaixo do cinema L’Arlequin, ex-Cosmos. Sentada num 
degrau, em cima de um papelão. Ela diz: ‘O corpo, tudo 
bem, mas cabeça e coração, em Budapeste!’.”
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Quando a deixamos, pergunto à enfermeira por que não 
insistiu e nem propôs nada. Ela me faz o seguinte relatório:

“Acho que ela não precisa muito da gente. O colarinho de 
sua camisa não está preto e está bem penteada. Diz que 
não está num abrigo, mas não deve estar dormindo na rua. 
Está bem vestida, quase melhor que mim [sic]. Deve ter 
uma rede, ou pessoas do bairro que cuidam dela, ou uma 
associação de bairro [St-Sulpice, onde a prática religiosa 
ainda é valorizada e cujos habitantes têm posses]. Talvez seja 
um juízo de valor, não tenho certeza, mas acho que ela finge 
que não sabe falar francês. Ela parece entender mais do que 
deixa transparecer. Estava ansiosa para que a gente fosse 
embora para continuar a pedir esmola sossegada. No bairro, 
ela deve ter um bom rendimento diário.”

Numa visada (Ginzburg, 1989), a enfermeira fez um 
diagnóstico; reuniu um monte de indícios observáveis e 
decidiu que esta senhora, aparentemente autônoma, não 
precisava de nossos serviços.

Outros salvam as aparências. Jean-Jacques, por exem-
plo, que se encontra em Garel. Sempre de terno e gravata, 
diz ter sido motorista na Prefeitura de Paris e parece agar-
rar-se ao uniforme do antigo emprego. Ele fuma um cigarro 
atrás do outro (apesar de seu pulmão arrebentado), mas 
fala sempre calma e educadamente, como seus interlocu-
tores. Doing being ordinary (Sacks, 1994): toda uma arte da 
organização das aparências deve ser investida para fingir 
que tudo está bem, para ter relações normais com os outros, 
para não deixar transparecer seu cansaço ou seu desampa-
ro. Mas por baixo desse jeito de resistir à entropia da rua, 
de quem “não se deixa abater”, é a preocupação consigo 
mesmo e o cuidado com os outros, a capacidade de habitar 
o mundo e de estar-aí, e bem aí, na situação, que estão em 
jogo. Jean-Jacques não faz senão salvar as aparências e se 
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esconder atrás de uma máscara. Ele forma laços, controla a 
situação, tenta enrolar uma menina bonita que apareceu no 
CHUS há algumas noites. Ele trai suas pequenas vaidades 
estatutárias, revela sua sagacidade e mostra que não desistiu 
de sair desse momento de infortúnio. Sentimos que fica à 
vontade na intimidade e sabe dar conta de si mesmo em 
público (Breviglieri, 2002). 

Ao contrário dele, alguns residentes de Garel, tendo 
perdido a capacidade e os meios de se lavar e de se ves-
tir, parecem totalmente destruídos, arruinados pelos maus 
tratos, incapazes de se empenhar e de se reinserir na roti-
na cotidiana. Fechados sobre o que resta de si mesmos, 
esgotados, prostrados, assustados, sonolentos. Alguns não 
conseguem mais falar uma linguagem articulada, têm o 
rosto agitado por tiques e seus gestos vêm acompanhados 
de gritos. Outros, inversamente, são levados por sua logor-
reia verbal. Ou o mutismo absoluto, pesado, insondável. Ou 
discurso circular, redundante; fuga de ideias (Binswanger, 
2000; Tellenbach, 1979); delírio de perseguição. Diante de 
um morador de rua que apresentava comportamentos com-
pulsivos, balançando-se de um lado para o outro, sem con-
seguir controlar seus membros agitados por gestos desorde-
nados, um agente social solta: “Seu corpo tenta dizer algo 
mas não tenho o decodificador adequado”. E veremos que 
as aparências nem sempre são fáceis de decifrar.

o olfato: sentir e ressentir
Violenta a ponto de fazer alguns dos novatos desistirem 
logo na primeira noite de ir atrás dos moradores de rua, 
uma das provações corporais enfrentadas pelos membros 
das maraudes é a olfativa. O olhar é, por excelência, um 
sentido à distância. O olho, o órgão da objetivação. O 
tato e o paladar são os sentidos do contato que se dá ime-
diatamente no senciente. O tipo de afecção que o olfato 
propicia é de uma outra ordem: ele traz uma experiência 
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da impregnação e da penetração, do envolvimento e do 
contágio (Straus, 1989; 1966). O olfato é um sentido paté-
tico ou atmosférico7. Nem sempre permite localizar a fon-
te odorífera, já que os perfumes que afetam o corpo são 
difusos e voláteis. E mesmo se alguns clínicos são capazes 
de identificar uma patologia pelo gosto e pelo cheiro, a 
avaliação dos odores é raramente compartilhada. O léxi-
co dos odores – a não ser em profissões específicas –, é 
extremamente reduzido e o que podemos exprimir a seu 
respeito permanece eminentemente impreciso, de ordem 
analógica ou metafórica.

O olfato desperta as mais violentas emoções, as que nos 
conduzem ao limite do suportável. Emmanuelli, na época 
médico-chefe de um albergue para moradores de rua em 
Nanterre, deu acerca disso a descrição seguinte:

“Naqueles que tomaram um banho e que, portanto, vão 
passar o dia ou a noite, o exame é mais fácil porque a pele 
fala mais espontaneamente de todas suas cicatrizes, todos 
seus buracos, suas tatuagens, todas suas lesões. Mas com 
aqueles que passaram pela outra entrada e não tomaram 
banho, é preciso enfrentar o descascar, camada após 
camada, de todos os trapos, para chegar à pele da pele: 
a última roupa de baixo, maculada de modo imundo, 
espécie de invólucro secreto da epiderme. Um cheiro feroz 
salta então destas cordas retiradas uma depois da outra, a 
ponto de captar todo o oxigênio, de provocar soluço, de 
cessar a inspiração, de escancarar as portas e as janelas mas 
que é preciso enfrentar para tornar suportável o encontro. 
Cheiro de excreções, líquidos orgânicos, transpiração e 
sujeira, mas também cheiro arcaico da morte, da carne 
fétida que começa a se decompor. Ele fala por eles. Eu que 

7 Diz-se ainda que ele pertence a uma “consciência fenomenal” que “nos mostra 
qual é o efeito de sentir sensações”. As qualidades desta experiência são chamadas 
de qualia. Ver Lenclud (2006, pp. 5-18) e Tellenbach (1983).
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não fumo e não tenho, portanto, um cheiro sobressalente 
para me proteger, só me livrarei dele mais tarde com o 
aerosol. Por enquanto, ele se espalha pela pequena sala, 
fiel acompanhante da decadência deles” (Emmanuelli, 
1994, pp.11-12). 

Está tudo aí: as camadas sucessivas, como cascas de 
cebola, das roupas aglomeradas umas nas outras, coladas 
pelo suor e pela sujeira, aprisionando miasmas pestilentos; 
a putrefação das carnes não arejadas, maceradas em seus 
fermentos; o cheiro da podridão e da decomposição, que 
desperta um medo visceral da morte; a pregnância destes 
perfumes mórbidos, que se agarram às coisas, e se incrus-
tam nas roupas e nas paredes; a asfixia sentida pelos agen-
tes, que devem colocar entre parênteses sua repulsa e con-
ter o soluço de suas entranhas para que se abra um espaço 
de cuidado e de atenção. Esse invólucro corporal, o Eu-pele 
(Anzieu, 1995) que alguns moradores de rua carregam con-
sigo, pode ser a assinatura olfativa que marca seu território 
através da repulsa que provoca. O autor continua:

“Seguro de seu poder, [o cheiro] estagna entre nós e pode se 
tornar mais imundo ainda, mais violento e mais repugnante, 
a ponto de fazer vomitar, quando às vezes desfazemos velhos 
curativos esquecidos em suas pernas. É o cheiro proibido, o 
que deve permanecer sob a terra e nos túmulos, o das carnes 
informes derretendo como gorduras pútridas, em sua legião 
de vermes revelados de repente. Eles se contorcem no chão 
e nas ataduras negras e duras de humores, até dentro do lixo 
os curativos fedem ao piócito ou ao anaeróbio, cheiro de 
carniça e matéria em decomposição. É a própria violência 
do ar em volta das lesões que é a agressão – a derradeira 
arma dos que não têm nada à sua disposição para lhes dizer 
‘merda’, é a de fazê-la ser inalada sem que digam nada” 
(Emmanuelli, 1994, pp. 11-12). 
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Essa descrição não é a de um etnógrafo. Deve ser 
tomada pelo que ela é: o testemunho de um médico que 
eventualmente recorre a imagem crística (de sofrimento e 
de redenção) para insistir, do ponto de vista sanitário, na 
condição catastrófica na qual se encontravam os grandes 
excluídos antes da formação dos instrumentos de assistên-
cia social. Para Emmanuelli, o território de intervenção jun-
to aos moradores de rua equivale, em tempos de paz, aos 
campos de batalha enfrentados pelos Médicos Sem Frontei-
ras. Aí a descrição possui uma função retórica. Ele enfatiza 
o caráter extremo da condição desses “grandes excluídos”, 
que perdem até o sentido da dor. “Eles se divorciam de seu 
corpo”8, se desconectam de suas emoções. Mas, enquadra-
da desse modo, ela não é menos falante. A enfermeira e 
o membro da equipe que lhe serve de assistente, quando 
precisam trocar um curativo, aguentam, sem dizer nada, a 
provação do corpo que apodrece, com seu gosto de mor-
te. Eles conhecem o nome dos três ou quatro moradores 
de rua que cheiram pior. Alguns destes moradores de rua 
não sentem mais a si mesmos, anestesiados por seu próprio 
cheiro, num estado de denegação que não leva em conta 
os comentários alheios. Para outros, o cheiro é uma manei-
ra de estar-aí, bem-aí, de chamar atenção e de ocupar um 
espaço ao mesmo tempo em que obriga os demais a reagir. 

Entre o pequeno grupo de pessoas conhecidas por seu 
cheiro forte, Jojo, cujas pernas são “comidas por um estafi-
lococos”, só aceita muito episodicamente que refaçam seus 
curativos. Seus tornozelos e tíbias são cobertos por uma 
crosta negra da qual é impossível dizer se é sujeira, tecido 
ou pele. Instalado em seu abrigo em um ponto de ônibus, 
ele mantém afastados os usuários regulares. Ele afirma, em 

8 Emmanuelli (1999): “O sofrimento não cumpre mais seu papel de sentinela. 
Eles dizem consigo mesmos: ‘Sinto dor numa perna’, mas não percebem mais que 
se trata de sua perna. E por que o fariam? Mesmo se expressassem sua dor, não 
haveria mais ninguém por perto para ouvi-los.”
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seu discurso pouco coerente, estar controlando a “evolução 
do mal”. Ele vai para a emergência apenas em último caso, 
quando sente que suas úlceras cavaram fundo demais e que 
tem dificuldade para andar. Quando sobe no caminhão, é 
preciso escancarar as janelas e mesmo assim a vontade de 
vomitar continua grande. O interior do caminhão é impreg-
nado por este cheiro que se incrusta nos assentos e desafia 
os desinfetantes e os desodorantes. Outro caso famoso é o 
da Sra. D., a “dama de azul”. A maraude diurna a transportou 
por quatro meses seguidos, três vezes por semana, para que 
recebesse cuidados médicos. Ela “descobria as pernas logo 
que subia no caminhão”. Os membros das equipes comen-
tavam o fato ainda dois meses depois, como sendo uma das 
experiências mais penosas que tiveram de enfrentar. “Mas 
valia a pena!”, acrescentavam. A Sra. D. teria acabado por 
aceitar o internamento que lhe propuseram e suas pernas 
sararam. Ela foi encaminhada para o atendimento psiquiá-
trico e recupera aos poucos seu “equilíbrio”.

O cheiro também pode ter suas virtudes. Mais do que 
sintoma de desleixo ou de falta de cuidado consigo mesmo, 
ele pode também ser um ato de comunicação a se decifrar. 
Ele mantém o intruso à distância e demarca um território 
do Eu. A Sra. D. abusava disso para conseguir um quarto só 
para ela. O cheiro é do âmbito das táticas de interação. Ele é 
como uma espada na ponta da qual se mantém as pessoas à 
distância. Ele dissuade os outros de quererem penetrar seu 
espaço pessoal. Às vezes, é uma proteção: muitas mulheres 
contam que quanto mais cheiram mal, mais garantia têm de 
não serem violentadas ou violadas por homens, “com teto” 
ou “sem teto”. O cheiro de merda é uma muralha contra 
a agressão. Ele tem um valor funcional. Ele protege mais 
que as leis. Na balança dos prazeres e dos sofrimentos, ele 
incomoda, dá nojo, desperta o medo da mácula. Emanação 
nauseabunda, ele inibe o intruso em seu impulso. Ele trans-
forma um objeto de desejo em objeto de repulsa e, mais do 
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que isso, em objeto proibido. É bastante racional e sensato 
para muitas mulheres, sozinhas na rua, tornarem-se intocá-
veis. O cheiro, soco no cérebro reptiliano, tem um verda-
deiro poder de expressão. Ele provoca uma reação lá onde 
havia apenas indiferença, civil ou não. No metrô, ele se faz 
suportar e aguentar, de boa ou de má vontade. Ao afastar 
do caminho e ao delimitar uma zona onde se evita o con-
tato, ele os constrange a tolerá-lo sem dizer nada, impondo 
ao mesmo tempo uma forma de respeito. A menos que o 
morador de rua use de saída a cartada da má consciência: 

“Este mundo não me quer e não me dá condições de existir, 
então eu me largo, desisto de ser como todo mundo, vou até 
o fim da autodestruição e, se conseguem fingir que não me 
veem, não podem deixar de sentir meu cheiro. Jogo meu 
cheiro nas suas caras!”

O cheiro está no coração da atração e da repulsa. 
Quando chegam em uma nova área, os agentes sociais ins-
piram o ar, cheiram ou farejam para saber se um odor os 
põe em alerta. “É preciso ter estômago”, ainda mais que 
a decência proíbe que se diga abertamente o que se sen-
te. “A gente nunca chega a se acostumar completamente, 
mas é preciso aguentar”. Este cheiro “penetra”, “cola nos 
cabelos e nas roupas”, gruda. Pode ser um tipo de fedor 
institucional, pesado e carregado, um perfume de misé-
ria e de imundície que flutua pelos corredores dos abri-
gos. Aboubacar, um maliano que está temporariamente 
dormindo no centro após ter perdido seus documentos, 
exclamou, chocado: “O cheiro do albergue fica dentro da 
gente. Uma coisa assim, no meu país, fecharia o Estado”. 
Mas pode ser também um cheiro de angústia e sofrimento, 
ácido, violento, para além das simples pestilências da sujei-
ra ou da doença, um cheiro que faz a gente se sentir mal, 
que nos dá a sensação de “entrar dentro do corpo, mesmo 
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estando em apneia” (Candau e Jeanjean, 2006). Com mais 
frequência, são as exalações dos corpos, de suas feridas, de 
seus excrementos, que fazem parte do espaço sensorial das 
equipes de assistência móvel. Elas são do âmbito do sen-
tir e do ressentir, num misto de afecção e de percepção, 
mas são raramente comentadas enquanto tais. A discrição 
é uma convenção diante dos usuários e não vale a pena 
evocar o assunto mais tarde. A não ser através da risada, a 
propósito de alguns casos folclóricos...

apertar a mão e tocar o corpo
O tato é um sentido de contato. Os corpos vão além do 
simples confronto. Eles se encontram. Ser tocado por uma 
situação é ser afetado por ela, é sentir compaixão às vezes, e 
também engajar-se num modo de comunicação não verbal – 
o que requer muita intuição. Os antropólogos falam de um 
tipo singular de “percepções hápticas”, “[que] são objeto 
de um longo aprendizado profissional no terreno e [que] 
são raramente verbalizadas” (Bromberger, 2007)9. “Não há 
palavras para dizê-lo”. O aperto de mão, por exemplo, no 
momento de entrar em contato e de se despedir, é crucial. 
Os membros da equipe vão um por um apertar a mão do 
ou dos moradores de rua. Esse aperto de mão é ao mesmo 
tempo um rito de interação que abre a sequência do encon-
tro, uma garantia das disposições pacíficas das duas partes e 
uma maneira de estreitar o laço, um gesto de humanidade. 
A maioria dos apertos de mão são francos, viris, atestados de 
presença e afirmações de igualdade. Um aperto de mão é 
eloquente. Para os agentes, já é uma maneira de saber se a 
pessoa está de fato aí, se é capaz de se engajar numa relação 
interpessoal, se confia suficientemente para se arriscar a 
tocar em outra pessoa. Um aperto de mão sinaliza também 

9 Sobre os descritores das qualidades táteis: “Não há palavras para dizê-lo, é preciso 
sentir. Descrever e nomear as percepções hápticas profissionais” (Sola, 2007). As 
percepções hápticas foram descritas pela primeira vez por Veldman (2001).
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a configuração corporal que se desenvolve ao seu redor: 
olhos nos olhos, o olhar direto, sem desvio; o torso ereto, 
as costas não curvadas; o cumprimento franco, sonoro, nem 
apagado, nem forçado. O aperto de mão capta as boas ou as 
más vibrações. Ele inicia o trabalho de um diagnóstico tátil, 
que vai se somar aos outros diagnósticos afetivos e senso-
riais, fornecendo sua parte de informações pré-reflexivas.

O fato de que a pessoa se levanta em sinal de boas-vindas 
em seu território também é significativo. Se ela permanece 
sentada e lança um olhar meio sombrio, isso pode significar 
que não é um bom momento para visitas. Se ela permanece 
sentada sem animosidade, pode ser simplesmente porque 
ela esteja com dificuldade para se levantar e esse esforço 
físico é demais para ela. Uma pessoa que, ao cumprimen-
tar, permanece deitada não será surpreendente à noite (a 
incomodamos em uma hora inadequada) ou se faz frio (ela 
apenas quer continuar agasalhada em sua coberta). Ago-
ra, se é dia, é possível que ela apresente sinais corporais de 
depressão e de esgotamento; ou se está rodeada de garrafas 
vazias, que ela bebeu um gole a mais. O aperto de mão é 
apenas uma sequência fugaz da relação cara a cara, mas ele 
adquire sentido na prova de sua inscrição numa experiên-
cia intercorporal.

“Como manter um pouquinho de cuidado quando você é 
morador de rua? Você vê o cara jogado no chão ao lado de 
sua latinha de cerveja e de sua garrafa de vinho... Eu não 
concordo com isso. Não fique jogado no chão. Seja digno. 
Esteja sempre limpo, saiba também respeitar os outros à sua 
volta. As pessoas, quando aparecem, podem apertar a sua 
mão, veem que estão limpas. É importante. É assim que o 
contato é feito”, 

explica Jean-Marc Restoux, que prefere pagar cinco euros 
por uma ducha pública do que frequentar as duchas gra-
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tuitas onde há grande risco de contrair fungos10. Este argu-
mento é típico e serve a alguns moradores de rua para mar-
car sua diferença em relação aos que se descuidam de si. A 
limpeza é uma questão de decência. De respeito próprio e 
de respeito pelos outros.

Logo de saída, antes mesmo de examinar o “paciente”, a 
enfermeira, encabeçando a fila, avalia sua febre. Mãos quen-
tes ou frias, secas ou úmidas, às vezes fervendo, às vezes gela-
das, que valem como índice nosológico. A enfermeira que 
tem os sentidos em alerta encontra, no aperto de mão, um 
primeiro elemento de avaliação, da mesma forma que alguns 
odores recorrentes são índices de uma infecção e que algu-
mas posturas tortas são índices de dor. Ela então prossegue 
passando a própria mão sobre a testa do “paciente” para ver 
se tem febre, se ele transpira, para depois tomar o pulso. As 
mãos não são um órgão qualquer. Ultrassensíveis e ágeis, fer-
ramentas do manejar e da carícia, são também um espelho 
da alma e o reflexo de uma história. As mãos dos moradores 
de rua são sujas ou limpas, cuidadas ou descuidadas. Algu-
mas são cobertas de sujeira com unhas compridas quebradas 
ou ulceradas, o que pressagia a higiene do resto do corpo. 
Outras são cuidadas e tão expressivas quanto uma postura 
enérgica, um olhar franco e uma voz clara. As mãos da enfer-
meira, elas também, transmitem uma mensagem implícita: 
podem criar distância ou facilitar uma aproximação (Thé-
venot, 1994; Breviglieri, 2005). Sua missão não é apenas a 
de verificar o estado de saúde de um paciente. Elas têm um 
“magnetismo”, como diz uma enfermeira. Elas acalmam, 
consolam e tranquilizam. Tocar alguém com a mão é fazer 
dele seu próximo (Pouchelle, 2007, p. 16). As mãos rompem 
o isolamento, injetam fraternidade ou criam intimidade. A 

10 Jean-Marc Restoux, 54 anos, morador das ruas desde os 27 anos, que se tornou 
estrela de vídeo na Internet num documentário de curta-metragem, S.D.F. (2006), 
de Sébastien Vixac, e que obteve 3,7% dos votos no primeiro turno das eleições 
municipais de março de 2008 pela Mairie do 6º distrito em Paris.
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enfermeira está de joelhos ao lado de D. [uma mulher de 
uns 50 anos]. Nos intervalos da conversa, elas batem papo 
como confidentes. Estão de mãos dadas, se olham no fundo 
dos olhos. De vez em quando, a enfermeira passa a mão pelos 
cabelos de D. Parecem amigas. O toque serve então de con-
trole terapêutico mas também tem o seu papel no trabalho 
de “amansar”. Aceitar ser auscultado mesmo de maneira tão 
sumária, com ou sem a mediação do estetoscópio, significa 
muito mais do que se submeter a um ato médico. É conceder 
o direito de penetração na “bolha sagrada”11 da proximidade 
corporal, território muitas vezes invisível, de geometria variá-
vel, zona limítrofe do Eu. No sentido inverso, tocar um corpo 
sem consentimento é atentar contra a integridade e violar 
sua intimidade. 

“Você vai apertar uma mão e vai sentir que a pessoa não 
quer largar da sua, e você vai colocar a outra por cima, e 
aí vai sentir que tem uma energia que passa, que a pessoa 
precisa deste contato físico [risos]. Depois há alguns que 
abusam disso, como o Chamego-da-Mamãe [apelido dado 
por elas a um morador de rua mais atrevido].”

Esse contato háptico se inscreve, ele mesmo, na totalida-
de do trabalho de abordagem, no qual se realiza e inicia toda 
uma comunicação não verbal. Aproximar-se sem parecer 
ameaçador. Avaliar reciprocamente quem é quem. Ponderar 
se é um bom ou mau momento. Não interromper uma ativi-
dade em processo. Não se interpor numa discussão animada. 
Declarar sua identidade (em geral, primeiro a enfermeira e 
depois seus colegas). Agachar-se, sentar-se ou ajoelhar-se para 
ficar na mesma altura. Não olhar de cima, manter um conta-
to visual, ouvir bem o que é dito. Encontrar a distância ade-

11 Segundo a expressão de Hall (1978), retomada por Goffman (1963). Ver tam-
bém Winkin (1981).
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quada, nem perto demais, nem longe demais. Uma distância 
que não incomoda, que não é entendida pelo morador de 
rua nem como invasão nem como frieza, e que, pelo contrá-
rio, permita aos membros da equipe fazer contato, conhecer, 
criar laços. Criar um lugar de encontro, que coloque entre 
parênteses o barulho dos carros no fundo e que faça abstra-
ção do fluxo dos pedestres. Captar um gesto ínfimo como o 
deste homem na Rua da Ancienne Comédie, que não tem 
mais forças para se mexer e falar, mas que abre o olho e mexe 
a cabeça, quase que imperceptivelmente, quando lhe dizem 
para “subir no caminhão”. E assim por diante.

Os membros das equipes são, sem querer, microssoció-
logos. Praticam a “quinestesia”12 e a “proxêmica”13 sem se 
dar conta. Sentar-se ao lado de alguém que geralmente pro-
voca repulsa e afastamento é uma maneira de iniciar uma 
conversa de igual para igual. Quando um médico de Saint-
Michel que acompanha uma ronda diurna se instala num 
banco ao lado de um homem recalcitrante aos cuidados 
médicos e apresenta-lhe uma lista de argumentos sobre a 
necessidade de cuidar de uma provável insuficiência renal, 
não o faz mandando trazer o “paciente” para o seu consul-
tório, quer queira, quer não. Não o faz, tampouco, man-
tendo-se à distância ou dirigindo-se a ele de cima, em pé, 
em suma, ficando de fora do seu território corporal. Ele se 
senta ao seu lado, ombro a ombro, fala de perto, numa con-
versa que só acontece entre íntimos. Ele enriquece sua fala 
com piadas, virando a cabeça e observando as reações de 
seu interlocutor por cima de seus óculos, curvando ligeira-
mente o busto a cada vez e exercendo uma pressão lateral 

12 Kinesics: é o estudo da comunicação não verbal, através de atos de “linguagem 
corporal” (movimentos, gestos, posturas, mímicas...), iniciada nos anos 1950 por 
Birdwhistell (1970).
13 Proxemics: é o estudo das distâncias físicas que se estabelecem entre as pessoas no 
curso das interações e que variam segundo os meios sociais ou culturais. Ver Hall 
(1968; 1978). 
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com o seu cotovelo na barriga de seu vizinho. Ele recorre, 
é claro, aos argumentos do homem de ofício, explicando 
com palavras simples os riscos que corre este sem-teto que 
recusa o tratamento médico. Mas, se a mensagem passa, é 
porque se empenhou muito. 

Essa cumplicidade corporal é tanto mais comovente para 
o morador de rua quanto maior é seu caráter inusitado. O 
médico se aproveita, sobretudo, da incongruência de sua 
presença física no local. Ele sabe que está provocando um 
curto-circuito ao transportar para esse território sua legitimi-
dade de médico e ao visitar pessoalmente aqueles que são 
considerados párias. Ele, que ocupa o ponto mais alto na hie-
rarquia do status social, desce à rua para tocar os intocáveis. 
Evita, diz ele, abusar da imagem de “médico dos pobres”, mas 
serve-se dela de duas maneiras. Por um lado, ao estar presen-
te, em pessoa, diante dos corpos que ele deve tratar vistos, 
sentidos, apalpados no local onde vivem – obtém informa-
ções que nunca teria em seu consultório, que lhe permitem 
ter uma leitura contextual de certas patologias. (Ele se diz 
favorável a uma medicina de campo e desistiu de seu con-
sultório particular em parte para recuperar esta experiência. 
“É preciso ir ver os caras na rua em vez de ficar com a bunda 
na cadeira”.) Por outro lado, muitas vezes, sua visita permite 
desentravar situações difíceis e montar, assim, regularmente, 
junto com a enfermeira diurna, uma coreografia destinada 
aos que fogem ou resistem: o contato direto atinge, com pre-
cisão, a cabeça e o coração do morador da rua.

A abordagem deste médico é ainda mais eficiente na 
medida em que coincide com uma expectativa de firme 
compromisso da parte do morador de rua. Trata-se, de fato, 
de um fugitivo do Saint-Michel, do Ridder e do Esquirol. É 
possível que sua doença seja de fácil tratamento, mas tam-
bém é possível que ela piore de maneira dramática. A pres-
são física é também uma pressão moral. Os compromissos 
firmados cara a cara são bem mais fortes do que os firmados 

10049-LN79_meio_af5.indd   88 6/24/10   2:54:53 PM



89

Daniel Cefaï

Lua Nova, São Paulo, 79: 71-110, 2010

à distância. Por força do corpo a corpo, M. G. acabará con-
cordando em ser tratado.

Médico: Vamos trabalhar com o organismo antes de passar 
para o psicológico. O senhor não está querendo enfrentar 
nada. Precisa ter coragem de encarar a doença!

M.G. [vira os olhos, oscila ligeiramente sobre si mesmo, 
visivelmente embaraçado]: Aceito ir ao Saint-Michel!

Médico: O senhor pode voltar para o Saint-Michel, mas 
quero um compromisso seu por escrito. O custo dos leitos 
é de 110 euros por dia e somos todos responsáveis. É claro 
que tenho um carro e o senhor, um carrinho de compras 
[mostrando o carrinho cheio de plumas do acolchoado, 
M. G. sorri], mas estamos todos dentro da sociedade. 
Séverine voltará. Trabalhamos em dupla. Mas não brinque 
mais com o seu corpo! Eu encontro um leito para o senhor, 
mas o senhor tem de colaborar!

Operação em vias de ser bem-sucedida. Mas a atenção 
não deve ser distraída: o motorista desvia de uma terceira 
pessoa, Bébert, que apareceu ao ver o caminhão. “Um pou-
co invasivo”, “um pouco parasitário”, há o risco de ele atra-
palhar o encontro. 

A enfermeira explica que abordaram M. G. três vezes nes-
ses últimos tempos. Ela acha que ele diminuiu a bebida por 
medo da doença, embora ainda mantenha seu litro de vinho 
ao alcance da mão. “Ele está no ponto”, ela pensava, mas não 
conseguia convencê-lo. A estratégia da visita pessoal do médi-
co funcionou. E como é preciso forjar o ferro enquanto está 
quente, ela resolve redigir a carta com o consentimento do 
coordenador das maraudes, cujos termos são discutidos com 
o médico. “Eu me comprometo a fazer um exame renal, em 
Tenon, que precisa de dois a três dias de hospitalização”.
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Os presentes selam a amizade. Antes de deixá-los, o 
médico oferece aos dois membros da equipe diurna potes 
de geleias de cereja “com caroço”, que ele preparou na cozi-
nha do hospital, numa noite de plantão. Dentro dos cami-
nhões, laços são formados também entre os agentes sociais.

tato e contato: comunicação, exploração e contaminação
“Pega-se o jeito”, menos através do conteúdo das magras dire-
tivas por parte da organização14 do que de instruções transmi-
tidas, na prática, de um membro da equipe para outro, com 
o intuito de guiar as operações no campo. E essas instruções 
são bem pouco de ordem verbal. Os novatos observam bas-
tante, ficam na retaguarda da ação, fazem perguntas práticas 
e absorvem por todos os poros. A transmissão se dá numa 
pedagogia pelo exemplo. O contato pode ser tematizado 
durante as sessões de formação, mas é nas situações que os 
agentes sociais aprendem a pisar em ovos e a falar baixinho, 
a declarar sua identidade pessoal ou institucional, a esperar 
pela autorização de se aproximar e de propor, a dedicar-se a 
uma interação sem precipitar as coisas, a envolver-se no tra-
balho sem deixar de ser profissional, a fazer contato através 
da voz, e depois através do olhar, e depois através do toque. 
O contato requer tato. E o tato não é apenas o tocar, com a 
ambiguidade perturbadora do que toca e do que é tocado15. 
Não são apenas a habilidade ou a delicadeza que são coloca-
das à prova. É também a capacidade de formar uma opinião 
com rapidez a partir de indícios infinitesimais ou de avaliar 
espontaneamente o que convém dizer ou fazer. É um sentido 
da conveniência (Thévenot, 1990), tanto em termos de afi-
nidade afetiva e de habilidade prática quanto de pertinência 

14 “Dignidade, solidariedade, cidadania”. Ver Samusocial Charte du Samusocial de 
Paris <http://www.samusocial-75.fr/samu-social-paris/documentation#chartesamu> 
ou a Charte Éthique et Maraude: <http://www.espace-ethique.org/doc2008/Char-
te_ethique_maraude_mars08.pdf>.
15 Sobre o “quiasma tátil”, ver Merleau-Ponty (1964). 
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perceptiva e de apropriação moral. O tato não é um senti-
do como os outros. Ele nos conduz à maior proximidade do 
outro. Nele se conjugam as intuições dos cinco sentidos. Ele 
é a qualidade primeira destes “equilibristas do tato” que são 
membros das equipes de assistência móvel.

O desejo de cuidados é evidente no caso seguinte. Um 
homem, Momo (um mauriciano que vive debaixo de sua 
barraca) não se sente realmente doente. A enfermeira logo 
percebe que ele não está doente e ele sabe que a enfermei-
ra sabe que ele não está doente. Mas a auscultação continua 
mesmo assim “por via das dúvidas”, me dirá depois a enfer-
meira. Ela admite que o episódio deve ser entendido como 
um momento compartilhado de intimidade. Momo diz que 
vomitou várias vezes. “Vomitou o quê?”, pergunta a enfer-
meira, “Bílis, algo sólido?”. Ele não responde mas vai bus-
car um cinzeiro bem grande no fundo da barraca, acende 
um cigarro e instala-se na interação. A enfermeira comenta, 
com um ar interrogativo, que ele parece ser bem-organiza-
do. Percebe-se um movimento no fundo da barraca, há visi-
velmente outra pessoa. Momo não leva isso em conta [Des-
cobrimos através de um terceiro – um “português” que vem 
interferir na interação e pedir uma sopa –, que um marro-
quino invadiu a sua barraca. “Ele o domina”, diz]. A enfer-
meira volta ao seu diagnóstico. “O senhor teve diarreia?” 
Ele diz que sim – sem ser convincente. “Quantas vezes por 
dia?” “Uma...”, ele responde. “O senhor bebe bastante água 
ou bebe álcool?” “Vinho”. “Quantos litros por dia?”. “Uns 
três ou quatro”. Momo parece enganar a enfermeira. Ele 
diz ainda que está com sarna, mas não apresenta nenhuma 
marca nas mãos. “Hoje, o senhor comeu o quê? Quer um 
bolino16?” Daí ele muda de patologia: “Sinto dor nas veias”. 
“Me mostre onde dói”. Ele mostra os dedos. A enfermeira 
mostra então todo o serviço. Ela o ausculta: otorrino; tem-

16 Bolino é um produto francês equivalente ao Miojo brasileiro. [N.T.]
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peratura; exame de glicemia. “Concorda com uma picada 
no dedo? O senhor me deixa fazer a picada?”. Daí ela veri-
fica se Momo tem lesões cutâneas no torso ou nas costas. 
Depois de uns vinte minutos de auscultação, Momo faz o 
sinal da cruz, coloca a mão da enfermeira sobre sua testa e 
a beija em sinal de respeito e gratidão. Ele fica segurando 
o seu punho durante uns cinco minutos e fala com ela cal-
mamente, como se o mundo em volta deles tivesse desapa-
recido. Os outros membros da equipe ficam à distância. Eu 
tomo notas enquanto finjo olhar para outro lado, o moto-
rista voltou para perto do caminhão, a agente social está 
ocupada fazendo perguntas de rotina ao português, que já 
está no seu segundo bolino. A enfermeira ainda pergunta a 
Momo se ele tem problemas cardíacos. Mas o que ele quer, 
evidentemente, é ser transferido para um leito de enferma-
ria. Ela resiste. Ele não está doente, apenas um pouco can-
sado e deveria comer e beber corretamente para ficar mais 
saudável. Nada justifica o hospital. Momo não insiste. Ele 
agradece ainda várias vezes com uma gratidão muito teatral, 
mas que parece sincera.

Esses momentos de intimidade são essenciais; delimi-
tam o local do encontro interpessoal e evitam a intromis-
são intempestiva de outras pessoas: uma espécie de frontei-
ra invisível. Podem acontecer ao ar livre, em público, mas 
podem acontecer também a portas fechadas. Assim, a higie-
nização assistida pode fornecer a oportunidade de uma pro-
ximidade corporal que assume um caráter afetivo. Nenhum 
procedimento especial rege esta operação, a não ser as 
instruções dadas às enfermeiras durante a sua formação: 
o toque deve ser feito com “suavidade” ou com “carinho”, 
num ritmo lento, sem gestos bruscos. Ele não é apenas fun-
cional: evita os “apertões”, sempre feito com a autorização 
do paciente e não pretende substituir seus próprios movi-
mentos. A autonomia passa também pela manutenção do 
esquema corporal e pelo respeito à intimidade do corpo. 
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As auxiliares de enfermagem muitas vezes descrevem em 
voz alta o que estão fazendo ou pedem para os pacientes 
se mover: “Levante o braço, estenda a mão, vou ensaboá-lo, 
não está quente demais, vou enxaguá-lo, vou esfregar suas 
costas, quer com mais força, vai se secar agora...”. Elas têm 
de enxaguar bem e secar bem as dobras da pele para evitar 
as irritações e tratar assim que detectadas as infecções ou 
as escaras. Se são mulheres que estão encarregadas de cui-
dar de um morador de rua, elas podem acompanhá-lo até 
o banheiro, senão, os monitores do abrigo. Em Garel, os 
moradores de rua tomam duchas, enquanto em Montrouge, 
Chantal, a monitora faz com que tomem banho de água 
quente na banheira.

Agente social: Gosto de dar banho de chuveiro, a gente tem 
uma relação especial com o corpo. Aproxima. É realmente 
um momento de intimidade... 

Enfermeira: Sr. Slavski pede para ficar mais tempo brincando 
na água. É um luxo poder relaxar deste jeito. É quente, o 
cheiro é gostoso, dá para fazer umas bolhas, é divertido! 
[suspirando de prazer]. Ao mesmo tempo, é útil para 
verificar o estado da pele e examinar feridas.

Agente social: Mas é bem desagradável quando alguém sofre 
de incontinência fecal. Às vezes é menos complicado “se 
borrar” do que se locomover com as pernas machucadas e 
chegar até os banheiros públicos. [A limpeza é um sintoma 
seguro do estado físico e psíquico de uma pessoa.] De 
repente, as conversas vão aparecendo, mas podem ser mais 
sérias, mais pessoais, sobre assuntos que os tocam mais. 
Gosto disso. 

O laço criado pela exposição da nudez e pelo cuidado 
com a higiene pessoal de outra pessoa é, ao mesmo tempo, 
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muito profissional (não há nenhuma conotação erótica, e 
os comentários provocantes que permitem-se fazer à distân-
cia seriam, aqui, totalmente inconvenientes) e muito ínti-
mo: remete ao banho que os pais dão a seus filhos, cuja lem-
brança é, às vezes, evocada. Mais radicalmente, é um laço 
patético e estético (Maldiney, 1990) que se forma na inter-
face dos corpos do assistente e do assistido. Os cuidados no 
banho preenchem as seguintes funções: ter acesso a partes 
do corpo que normalmente são ocultas e examiná-las; aju-
dar uma pessoa que sofre de uma deficiência física a ser 
operacional; esfregar as costas, cortar as unhas ou refazer 
as ataduras. Esses cuidados têm a ver com a carícia (Straus, 
1993, p. 437), com o abandono de si (Maldiney, 1990, p. 
199), com a suspensão das rotinas cotidianas, com a osmose 
entre mundos vividos, com a confiança dada e com o respei-
to recíproco. O contato dos corpos estende-se ao contato 
através das palavras17. As línguas se soltam e surgem relatos 
impensáveis em outras circunstâncias. Como se tocar o cor-
po rimasse com tocar o coração. É um momento de confi-
dências, de coisas ditas a meia voz, ao pé do ouvido, coisas 
que são caladas no espaço anônimo da rua. É um momento 
em que os locais de interação são redistribuídos. A agente 
social ou a enfermeira, ao mesmo tempo em que assumem 
seu papel institucional, tornam-se as destinatárias de pala-
vras secretas. O reconhecimento interpessoal supera então, 
claramente, a interação de emergência.

Mas o contato, na medida em que aproxima, pode tam-
bém se tornar uma fonte, real ou imaginária, de “contami-
nação”. Mesmo sem transparecer nenhuma atitude esqui-
va que seria sentida como discriminatória, barreiras entre 
agentes sociais e moradores de rua são estabelecidas mes-
mo assim para não se “contaminar”. No sentido próprio do 
termo, limita-se os riscos de transmissão de doenças (usam 

17 Para uma reflexão sobre o contato desde Ferenczi, ver Leroy-Viémon e Gal (2008).
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banheiros diferentes, recorrem a desinfetantes para as mãos 
várias vezes à noite, evitam partilhar bebidas e comidas, não 
tocam uma ferida sem luvas). Tudo é feito sem ostentação 
e sem um caráter obsessivo. De qualquer forma, os riscos 
são limitados de todos os jeitos. No dia seguinte a um episó-
dio de sarna, os agentes percebem que, sem ter combinado 
nada, todos foram consultar a Wikipédia ou o dicionário 
médico Larousse para reunir elementos informativos sobre 
este ácaro que cava galerias sob a pele: “É bom se informar!”. 
Os três membros da equipe e o pesquisador caíram na gar-
galhada dentro da cabine do caminhão quando um contou 
que coçou as costas, o outro, a barba a noite toda, mas que, 
verificaram depois, essas duas partes do corpo escapavam 
aos efeitos nefastos do contágio. Essa obsessão pela conta-
minação é profissionalmente circunscrita. Uma vez que os 
verdadeiros riscos são reduzidos através de medidas simples 
e fáceis de serem cumpridas e de serem aplicadas no dia 
a dia, o resto é uma questão de autocontrole. Na verdade, 
a transmissão de doenças neste tipo de contexto permane-
ce rara, e todo agente aprende a controlar uma membrana 
imaginária que o protege em seu território corporal e psí-
quico. Uma enfermeira encerra o assunto:

“Se a gente for pensar que vai pegar Aids toda vez 
que cuidar de um doente, ou que vai mergulhar na 
esquizofrenia toda vez que encontrar um maluco, não dá 
pra aguentar! A gente aprende, na escola e na prática, a se 
proteger. Eles são eles, nós somos nós.”

O aprendizado profissional do contato do qual é pre-
ciso se aproximar – dar de si dando-se ao outro, no corpo 
a corpo, ao mesmo tempo em que são cumpridos gestos 
de cuidado – vem junto com a neutralização do medo do 
contágio que muitos profanos sentem ao entrar em contato 
com moradores de rua. Aí também há um trabalho sobre 
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si mesmo que é constitutivo do ethos profissional: simulta-
neamente à tomada de precauções, os agentes sociais, ao 
abordar um corpo do qual é preciso cuidar, colocam entre 
parênteses a repulsa à sujeira que qualquer um tem.

problemas da interação: atmosferas, espacialidades e 
temporalidades
Os agentes sociais funcionam na base do feeling (Valli, 
2002). Boa parte de seu traquejo depende do aprendiza-
do corporal. Eles recorrem às suas experiências de capta-
ção de atmosferas afetivas, como ao mais seguro barômetro 
para saber onde estão pisando. A apreensão dos indícios 
empíricos e seu ordenamento em formas significativas não 
dependem apenas de um trabalho de indução ou de dedu-
ção. Os membros das equipes de assistência têm como pri-
meiro indicador dos ambientes as tonalidades afetivas que 
os assaltam, fisionomias situacionais que eles captam sem 
refletir. Uma parte de seu saber é fundada na experiência 
e se dá sob o modo da passividade, à sua revelia. A Stim-
mung18 é sua bússola de orientação mais segura19. As pri-
meiras impressões abrem um horizonte de expectativas que 
serão confirmadas ou invalidadas pelo fluxo de temporali-
zação do encontro. Diz a enfermeira consigo mesma: “Ui! 
Ai! Ai!”. Depois, com o rosto sério, diz em voz alta num tom 
acolhedor, suave e medido (como se falar alto demais fosse 
provocar um cataclisma): “Olá senhor, é o Samusocial!”. Os 
membros das equipes têm, como primeira abordagem, uma 
avaliação climática da situação. Diante de um “caso”, eles 
se sentem arrasados ou tranquilizados, apavorados às vezes, 
aflitos em outras, e até meio aliviados (quando a interação 

18 Stimmung é um conceito heideggeriano, usado pela análise existencial.
19 Binswanger (1998, p. 88) fala do caráter tímico (de thumos: o coração e seus 
humores) das situações que atravessamos. Maldiney (1973; 2007) insiste em seu 
caráter patético (de pathos: o sofrimento ou a paixão). Dufrenne (1987) fala, por 
sua vez, de uma “experiência pítica” do gesto ou do grito. 

10049-LN79_meio_af5.indd   96 6/24/10   2:54:54 PM



97

Daniel Cefaï

Lua Nova, São Paulo, 79: 71-110, 2010

engrena alegremente). A tristeza ou a ansiedade, o desam-
paro ou o desespero, e, pior talvez, o silêncio profundo 
(quando a pessoa parece tão aniquilada que se torna difí-
cil saber o que ela sente) lhes são impostos como traços da 
situação: não apenas impressões subjetivas, retraídas em seu 
foro íntimo, mas também como experiências de cognição 
e guias para a ação. Ao mesmo tempo em que são expostos 
a esse Stimmung, eles investigam o estado físico e moral dos 
moradores de rua e sua exploração orienta sua intervenção. 
As provações se interpenetram umas nas outras: as sensações 
e as percepções se encadeiam e esta configuração sensível 
e perceptiva (no sentido de uma Gestalt) se desenha como 
portadora de sentido. Essa apreensão vem acompanhada 
das ações e das interações: esse vai buscar o café, este toma 
o pulso e percebe um relaxamento da atenção ou uma falta 
de tônus, aquele faz casualmente perguntas sobre o moral 
enquanto fala de assuntos do dia a dia.

Uma primeira avaliação é feita desde as primeiras fases 
do encontro. As tonalidades afetivas são fundamentais para 
a elaboração de um diagnóstico. A maioria dos elementos 
levados em conta não são claramente explicitáveis e não apa-
recem nos formulários da enfermeira ou da assistente social. 
Essa avaliação inicial passa também pela troca de palavras. 
Se a fala é da maior importância na hora de descobrir mais, 
da própria boca do interessado, ela também tem um alcan-
ce expressivo (Merleau-Ponty, 1968). Não se trata apenas de 
um veículo de informação. A maneira de falar, o ritmo e o 
timbre da voz20 são indícios sensíveis do estado de uma pes-
soa, muito embora uma voz animada possa, às vezes, masca-
rar o sofrimento, e, pelo contrário, o mutismo possa levar 
a interpretações excessivas. Somente ao prolongar um pou-
co a interação é possível encontrar falhas e incoerências no 

20 Sobre o “timbre” da voz e a “aparência” dos moradores de rua, Breviglieri (2008) 
escreveu coisas similares. Ele recorre à noção de constrangimento como “embara-
çar-se”, emprestada a Lipps e Van Kerckhoven (2006).
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discurso, faltas de presença, irrupções de afetos, distúrbios 
da comunicação. Ou, ao contrário, surgir um sentimento 
de confiança recíproca nos quais os constrangimentos ini-
ciais desapareçam, os receios de ambos os lados se acalmem 
e que a pessoa pareça capaz, ou não, de manter uma con-
versa, de retomá-la no ponto em que estava no dia anterior, 
de alimentá-la ou de interrompê-la de maneira coerente. Aí, 
também, o tato permite vencer as reticências, ultrapassar o 
constrangimento ou a suspeita. É preciso discrição para não 
assustar e para acolher o outro; circunspecção para não inti-
midá-lo e para tranquilizá-lo; atenção para entendê-lo e para 
convencê-lo; prudência para evitar as palavras e os gestos 
que ferem ou que irritam. Todos esses desafios dependem de 
detalhes mínimos, frequentemente no limite do perceptível. 
E, ao mesmo tempo, os membros das equipes de assistência 
devem, se necessário, provocar reações, estimular, revitali-
zar um impulso vital ou despertar uma vontade adormecida 
(Stavo-Debauge, 2007).

Sem ter uma boa formação em psiquiatria ou em psico-
patologia, as enfermeiras e os assistentes sociais estão aten-
tos a indícios suscetíveis de valor enquanto sintomas. Muitas 
vezes a categoria “psi” aparece numa frase meio rápida: ela 
significa uma incapacidade de compreender a situação e, 
talvez, um distanciamento, um mecanismo de defesa. “Ele é 
psico” pode querer dizer que a pessoa é conhecida por seu 
comportamento fora do comum e que já não se nutre muita 
esperança em sua capacidade de sair desta, ou que tenha se 
mostrado perigosamente agressiva no passado e que é pre-
ferível não se demorar muito com ela. Mas a “loucura” pode 
parecer tolerável, nada mais do que uma coleção de idios-
sincrasias: “Ela é meio especial, mas é preciso saber lidar 
com ela”, “Ele não é mau, está tomado pelos tiques e ‘tocs’”. 
Outras vezes, seu comportamento é entendido como um 
distúrbio da interação (Joseph, 2007) com a qual a pessoa 
não está acostumada, que pede vigilância e que é preciso 
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investigar para lhe dar um freio. Podemos distinguir nes-
sas avaliações um movimento duplo. Por um lado, de reco-
nhecimento, senão de identificação e de projeção, no qual 
o morador de rua é o duplo do agente social, seu reflexo 
especular (o que abre espaço para todo tipo de história 
sobre antigos agentes sociais que foram parar em abrigos). 
Por outro, de distanciamento, de demarcação e de auto-
proteção, no qual o morador de rua é o outro do agente 
social, aquele que ajudamos, mas com o qual não queremos 
nos parecer e que aquartelamos na alteridade daquele “que 
não quer sair desta”. Ou seja, dependendo das pessoas e 
das situações, a provação da semelhança e da diferença não 
será a mesma. Ora prevalecerá o sentimento de que “estamos 
todos no mesmo barco” ou “viemos todos do mesmo barro”, 
“isso pode acontecer com qualquer um, e não demora pra 
chegar!”; ora se imporá o sentimento de que “tem um mon-
te de malucos que tinham problemas antes de vir para a rua 
e isso só fez piorar o seu estado”.

As enfermeiras e as assistentes sociais mais antigas da 
casa reconhecem, no entanto, em suas descrições, o que 
alguns psiquiatras qualificam como “síndrome da autoex-
clusão” (Joseph, 2007): os moradores de rua são desestimu-
lados pelo sentimento de estarem privados do controle de 
sua situação, o que gera uma forma de “des-habitação de 
si”21, de desconexão do sensorial e do psíquico (a qual con-
duz a uma “hipoestesia corporal” e a um “amortecimento 
afetivo”, ou, pelo contrário, a uma hiperexcitabilidade que 
pode chegar até a uma receptividade delirante). A esses dois 
elementos se acrescenta a inibição, que impede os morado-
res de rua de transformar sua experiência através da refle-
xão. Essa incapacidade de experimentar as situações vem 

21 Síndrome que acompanha a ruptura das relações com os parentes e os amigos e 
um fechamento sobre si mesmo: a errância em uma fuga permanente, a incúria, a 
impossibilidade de habitar e a negligência de seu corpo, a perda do respeito por si 
mesmo e da vergonha perante o outro.
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muitas vezes se acrescentar às dificuldades em que vivem os 
alcoólicos e os psicóticos, no entanto, sem se confundir com 
elas. Ela subentende fenômenos paradoxais do tipo: quan-
to mais uma pessoa está mal psiquicamente, menos ela tem 
capacidade de pedir ajuda (médica, social ou psíquica). Os 
agentes sociais devem mostrar uma grande paciência para 
superar esta renúncia e para aprender a ir além de um “está 
tudo bem”. A tática certa é a de propor ao morador de rua 
um cuidado que passa por cima de seu não pedido de ajuda, 
sem, por isso, ignorá-lo ou desprezá-lo.

“Convém navegar entre dois extremos: de um lado, a 
arrogância violenta do direito de ingerência por princípio, 
e de outro, a espera por um pedido formal e dentro das 
normas, que, em alguns casos, constituiria um tipo de 
eutanásia passiva” (Joseph, 2007, pp. 129-130).

Mas as dificuldades não param aí e se reencontra o parado-
xo quando deixamos os albergues e vamos para os locais de 
estabilização. Pode-se formulá-lo assim: quanto mais o assis-
tente ajuda, mais a pessoa fica mal; quanto mais sua situação 
material melhora em termos de dinheiro ou alojamento, 
mais ela se degrada num plano psicossocial. Outro proble-
ma, muitas vezes desconcertante, é o do “pedido cruzado”: 
um assistente social, que ouve as confidências íntimas de 
uma pessoa em grande dificuldade (por exemplo, traumas 
ligados à primeira infância na Assistance publique 22 orienta o 
paciente para um psiquiatra para quem essa mesma pessoa 
faz um pedido de ajuda material (de trabalho ou de mora-
dia) que ela deveria ter feito ao assistente social. “É muito 
comum a gente ser enrolado pelos moradores de rua; não 
se deve levar tudo ao pé da letra com eles”. 

22 A Assistance publique designa aqui a instituição francesa responsável pelo atendi-
mento a crianças órfãs, abandonadas ou filhas de pais desconhecidos. 
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Embora os casos “psi” sejam numerosos, segundo os 
agentes sociais, são raramente notificados junto à maraude 
psiquiátrica da Rede Sofrimentos e Precariedade23. As 
enfermeiras podem telefonar ao CPOA24 para uma infor-
mação complementar e pedir que o centro de atendimento 
verifique no banco de dados do Samusocial, o 4D, isto é, se 
a pessoa tem antecedentes. Mas a investigação muitas vezes 
para por falta de formação para fazer um diagnóstico. Há 
um hiato entre o fato de os agentes sociais categorizarem 
muitos distúrbios como sendo psicopatológicos (Henry e 
Borde, 1997)25, e o fato de acionarem tão raramente os ser-
viços psiquiátricos para cuidar de pessoas afetadas por estes 
males e de frequentemente fecharem os olhos, especial-
mente em relação aos que eles próprios qualificam como 
“grandes excluídos”. Não há psiquiatrização sistemática 
feita por eles da condição dos moradores de rua. Eles têm 
consciência de que os graus de acessibilidade, de inteligi-
bilidade e de reciprocidade na relação com os moradores 
de rua podem variar ao longo do tempo. E o rótulo “psi ” é 
vagamente associado a qualquer tipo de distúrbio interativo 
e de inconveniências situacionais (Goffman, 2010), mais ou 
menos como dizemos de alguém que conhecemos, sem que 
isto tenha consequências, que ele é “completamente lou-
co”. Por fim, o exame se limita, frequentemente, a um tes-

23 Em francês, Réseau Souffrances et Precarité. Trata-se da equipe do setor psiqui-
átrico do hospital Esquirol, ligada ao Samusocial de Paris. [N.R.]
24 Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil [Centro Psiquiátrico de Orien-
tação e Acolhimento] do hospital Sainte-Anne. Além de sua função de conselho e 
de informação, o CPOA é uma célula de emergência médico-psicológica, médico-
social ou psiquiátrica. Ele acolhe o paciente e sua família, trata a crise ou orienta 
para uma consulta ambulatória ou uma hospitalização.
25 Parece difícil não reconhecer a pertinência de certos comentários clínicos que 
se aplicam mais particularmente a esta minoria de moradores de rua, que os mem-
bros das equipes de assistência social móvel qualificam como “grandes excluídos”. 
Mas sua sistematização em uma “síndrome de des-socialização” é mais problemá-
tica e é contestada no próprio núcleo do Samusocial. Ver as operações cumpridas 
por Declerck (1996; 2003), em resposta a Vexliard (1998), o primeiro a desenvol-
ver a tese da des-socialização (a partir de 1950).
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te de orientação. Trata-se de um protocolo elementar para 
avaliar a presença do morador de rua no mundo: “Como o 
senhor se chama? Está na rua? Há quanto tempo? Que dia 
é hoje? Onde estamos? O senhor tem onde ficar?” Para a 
maioria das enfermeiras e assistentes sociais, a consciência 
da desorientação espacial e temporal de muitos “grandes 
excluídos” é aguda. Estes veem sua experiência do espaço 
encolher e empobrecer. Quando não sofrem de agnosia ou 
de apraxia, são tomados por vertigens assim que se afastam 
de seu pequeno território. A degradação de sua capacidade 
de se mover e seu aprisionamento num círculo de rotinas 
implacáveis desembocam na incapacidade de se situar26. 
Alguns andam em círculo num pequeno perímetro, num 
pedaço de bairro, e sofrem ataques de pânico quando ultra-
passam suas fronteiras. Outros chegam a não mais deixar 
sua posição sentada ou deitada e morreriam lá mesmo se 
ninguém cuidasse deles.

A questão da autonomia não é apenas uma questão de 
retórica liberal. Ela se coloca em termos de capacidade de 
se mexer, de se orientar e de se projetar no espaço. A cate-
goria de PSPM27 utilizada nos albergues remete no fundo a 
esta distinção entre os que ainda ficam de pé (e que conse-
guem andar sem ajuda) daqueles que não conseguem. Ela 
aponta para esta capacidade elementar que um corpo tem 
de se sustentar, de ter pés e pernas que o levam onde quiser 
ir. A invenção da maraude é a de um dispositivo de apoio e 
de inserção destinado em primeiro lugar “àqueles que não 
têm mais forças”. Mais radicalmente, a “pessoa” é distribuí-
da nas vizinhanças do território e nos objetos que o equi-
pam e o povoam. E ela progride na medida em que não está 

26 Binswanger (1998, p. 88) fala de espaço tímico (gestimmt Raum). Ver também 
Fernandez-Zoïla (1987).
27 Em francês, sigla para “par ses propres moyens” que se refere àquele usuário da 
assistência social de emergência que é capaz de vir com seus próprios meios – de 
se deslocar com as próprias pernas. [N.R.]
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presa a um “aqui” e que dispõe de um poder de circular. 
Essa análise existencial da mobilidade conta tanto quanto o 
diagnóstico terapêutico. A atenção que as enfermeiras dão 
aos pés dos moradores de rua é diretamente ligada a esta 
preocupação com a autonomia na deambulação. Afirma 
uma delas:

“A principal causa de doenças são os problemas venosos. 
Eles não se cuidam, ficam macerando em seus sapatos 
molhados. Eles transpiram. Quando se borram, a coisa 
escorrega entre as pernas e vem se aglomerar nas meias. 
Eles não as trocam, nem ao curativo quando são tratados. 
Qualquer bolha ou micose vira uma escara, as bactérias ou 
os fungos se multiplicam. Ou então se coçam, se coçam, se 
coçam até sangrar, ficam cobertos de feridas e acabam com 
uma úlcera...” 

A maioria das feridas problemáticas vem dos pés. Um 
morador de rua que não pode se deslocar, que perde sua 
mobilidade, não é mais capaz de procurar seu alimento, de 
se dirigir aos locais de tratamento ou de albergue por seus 
próprios meios e, ainda por cima, se torna presa fácil para 
colegas mal-intencionados. “Um pé ou uma perna que não 
funciona ou está dolorida, é o começo do fim”.

Esses distúrbios da espacialidade e da mobilidade 
se juntam muitas vezes a distúrbios de temporalidade. A 
memória que falha a ponto de não se lembrar mais do dia 
anterior (Laé, 1998), de não poder mais se orientar den-
tro de um antes e um depois, é às vezes acompanhada da 
queixa melancólica de um Eu perdido, da existência des-
pedaçada por ocasião de um evento originário em que as 
possibilidades parecem ter se fechado. Essa catástrofe ini-
cial, em forma de cena originária, sempre existiu: maltra-
to infantil, internação na Assistance publique, alcoolismo, 
toxicodependência, dissolução familiar, morte de um filho, 
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ciclo do endividamento-despejo, perda de emprego ou pas-
sagem pela prisão... Mas ela parece proibir definitivamente 
qualquer recuperação. Muitos moradores de rua descrevem 
um estado em que padecem sem encontrar forças para rea-
gir, no qual sua liberdade é selada pelo destino, em que a 
presença perante as coisas e os outros é obscurecida pela 
incapacidade de (se) sentir e (se) ressentir. Eles são prisio-
neiros da evidência inabalável de que nada mudará, mer-
gulhados num estado de angústia em que toda veleidade 
intencional se esgota28. “O tempo parou e todo o problema 
está em fazê-lo voltar a fluir”, nos diz uma assistente social. 
O problema maior não é apenas o do acesso ao trabalho 
ou à moradia enquanto tais, mas o da restauração de uma 
experiência de si, do outro e do mundo, que contenha a 
angústia e que abra espaço para um projeto.

Uma cena noturna, diante do Crazy Horse, na Aveni-
da George V, é reveladora nesse aspecto. Um homem está 
deitado sobre um respiradouro de ar quente, prostrado, 
em estado de torpor. Ele ainda encontra forças para res-
mungar e dar socos no ar de maneira desordenada. Ele fala 
um sabir29 incompreensível. Diz que se chama Jim Jackson, 
e que é afegão mas vem da “América”. As palavras saem 
de sua boca como suspiros. Uma enfiada de palavras e 
depois um longo silêncio expressivo. Ele parece esgotado. 
Em seu charabiá quase inaudível emergem “apartamento... 
whisky... Afeganistão...”. Ele tenta nos explicar que é “cato-
liki”... Não conseguimos tirar disto uma história. A assisten-
te social parece desamparada. Está de joelhos ao lado de 
Jim, tenta tomar-lhe uma mão que se esquiva. Ela percebe 
sua hesitação. Ele a olha de esguelha, desvia os olhos. De 

28 Ver Binswanger (1987) e, para uma apresentação do problema, Tatossian 
(2002).
29 Linguajar que é uma mistura do árabe, do italiano, do espanhol e do francês, 
falado na África do Norte e no Mediterrâneo oriental. [N.T.]
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vez em quando dá murros no ar, contra inimigos invisíveis. 
Parece perdido, no limite do impasse, como se, na incapa-
cidade de achar uma solução para seu problema, tivesse 
decidido se ausentar do aqui e agora. De volta ao caminhão 
essa assistente fala da atonia de muitos moradores de rua, 
da “desconexão de seus afetos”, de seu “medo de amar e 
ser amado”, que é o quinhão do sofrimento. Ela fala tam-
bém da “falta de confiança em si e nos outros”. Os apoios 
do Eu lhes escapam. “Eles não acreditam mais, e, para que 
se salvem, é preciso lhes dar objetivos”. Os moradores de 
rua são como “massas que não conseguimos mais deslocar”. 
Eles parecem estar esmagados por forças implacáveis con-
tra as quais eles abdicaram e que, às vezes, se materializam 
em vozes que os comandam.

A visão desta melancolia pode ser justaposta à da mania. 
Muitos moradores de rua estão, pelo contrário, em estado 
de superexcitação, de humor eufórico e de agitação motora, 
não sem movimentos brutais. Suas palavras são desordenadas 
e formam uma balbúrdia com um excesso de familiaridade 
que, às vezes, descamba para a intrusão e para a grosseria. 
Um senhor bem vestido, superexcitado, se lança sobre nós 
assim que vê o caminhão, arrastando um grande caixote de 
papelão: “Vocês me conhecem? Não, mas vamos aprender a 
nos conhecer. Meu nome é Florence”. Ele nos puxa em dire-
ção a um casal bem burguês, com roupa de festa, que está 
pagando o parquímetro [o homem lhe dá discretamente 
uma nota de cinco euros que ele enfia no bolso]. 

“Me chamo Firenze, ecco. [adulador] O senhor está muito 
elegante, a senhora está muito bonita. Ei! Mantenham 
a França assim, tão bela. Olhem, é meu apartamento 
[apontando para os caixotes de papelão]. Eu, pessoalmente, 
gosto da beleza do mundo. Olhem, as árvores vão logo 
florir. Vou me instalar ali. Fazem catorze anos que moro em 
meus caixotes.”
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Abdel Firenze explica que nunca foi nos caminhões, nos 
abrigos ou nos ginásios. Oferecem-lhe uma sopa, mas ele 
pede dinheiro abaixando a voz. Recusa da assistente social. 
Por fim, ele pega um bolino e se joga no meu pescoço para 
me dar um beijo babado na bochecha [uns cinco minutos 
depois dou uma sumida, como quem não quer nada, para 
me encharcar de desinfetante]. “Madame, Sarkozy, Horte-
feux, Rachida Gâteau”.30 Ele recita uma ladainha de nomes 
tirados da atualidade e me joga na cara: “O senhor não gos-
ta dos árabes”. Revolto-me. Dois minutos depois, diz para 
a enfermeira: “A senhora não gosta dos afegãos. Eu quero 
calor humano, você é muito bonita”. A assistente brinca com 
ele: “O senhor é italiano nos gestos” [come vai, sta bene?, ele 
repete]. “Senhora, eu a amo, bizarro, bizarro, como o Hôtel 
du Nord  31. O senhor está fazendo estatísticas [dirigindo-se a 
mim, que estou tomando notas]. Não gosta dos italianos?” 
A assistente: “Ei, Abdel! O senhor é cansativo, pare de dizer 
que não gostamos de ninguém.” Um cabila, que vende fru-
tos do mar na cervejaria ao lado, se aproxima. 

“Ele é de Azazgha, nasceu lá, mas cresceu em Argel, faz vinte 
anos que está nos caixotes. Ele tem filhos, não tem mais 
notícias, mas envia o RMI32 para lá. Às 6 horas da manhã 
ele já está acordado, é conhecido nos cafés, nos PMU33. 
Ele ainda tem um passaporte da Argélia francesa. Sempre 
bem vestido, nos trinques”. “Eu, eu sou rico, o melhor 
morador de rua de Paris, sempre de terno...”. A equipe foge. 
“Se quiser que a gente venha, é só nos chamar. Boa noite, 
senhores, não briguem”.

30 O morador de rua troca o sobrenome da personalidade política Rachida Dati 
por Gâteau, que quer dizer “bolo” em francês [N.T.]
31 Aqui o sem-teto cita o famoso trecho “bizarre, bizarre” dito por Louis Jouvet 
no filme Drôle de drame, de Marcel Carné, que ele confunde com Hôtel du nord, do 
mesmo cineasta. [N.T.]
32 Sigla para Revenu Minimum d’Insertion, uma renda social mínima. [N.T.]
33 Local de apostas em cavalo. [N.T.]
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Jim e Abdel. O contraste é impressionante. Em contra-
ponto com Jim, perdido no labirinto de suas queixas, em 
luta com seus fantasmas, labutando no calor de seu respi-
radouro, não esperando mais nada, Abdel vocifera, pula de 
um assunto para o outro, não termina suas frases, multipli-
ca os trocadilhos e as associações disparatadas, gruda a dois 
centímetros do rosto de seus interlocutores, fica saltitando e 
agarra os braços deles, se perde num turbilhão de palavras, 
muitas vezes desconexas, oscilando entre a simpatia invasiva 
e o humor agressivo. Um não diz mais nada, o outro trans-
borda em palavras. Um está petrificado pela imobilidade, 
o outro não domina mais sua superexcitação. Mas com um 
ou com o outro, como entre um e o outro, a comunicação, 
sim, é difícil.

Na verdade, as aparências não são sempre fáceis de 
decifrar...

daniel Cefaï
é diretor de pesquisa na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (Paris) e membro do Centre d’Étude des Mouvements 
Sociaux/Institut Marcel Mauss. 
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trabalho e ImIgração: uma Comparação 
brasIl-argentIna

Cibele Saliba Rizek
Isabel Georges

Carlos Freire da Silva

Este artigo aponta indícios de significativas mudanças nos 
padrões migratórios no contexto da globalização que se 
fazem especialmente evidentes no caso da imigração boli-
viana para o Brasil (São Paulo) e para a Argentina (Buenos 
Aires). No Brasil, a especificidade desse fluxo imigratório 
reside na diferença em relação aos casos “clássicos” de imi-
gração, já que o país tem um histórico importante de assi-
milação de ondas imigratórias – como a europeia e a japo-
nesa – desde o século XIX1. 

Com a generalização do “custo chinês”2 no setor de 
confecções a partir dos anos 1990, um novo padrão migra-
tório parece substituir o anterior, o qual foi compatível com 
o período de formação da força de trabalho industrial e 
constituiu uma primeira geração de imigrantes predomi-

1 Embora essa assimilação também tenha ocorrido na Argentina, as especificida-
des contemporâneas serão discutidas apenas em relação ao Brasil, utilizando o 
caso das ondas mais recentes de imigração boliviana para aquele país como um 
contraponto explicativo. 
2 O chamado “custo chinês” está relacionado a preços de varejo muito mais baixos 
do que os praticados pela produção e pelo comércio formal, exercendo uma pres-
são sobre o preço do trabalho nos setores de confecções e calçados, entre outros.

10049-LN79_meio_af5.indd   111 6/24/10   2:54:55 PM



Trabalho e imigração: uma comparação Brasil-Argentina

112

Lua Nova, São Paulo, 79: 111-142, 2010

nantemente europeia. Na forma mais recente, os percursos 
migratórios acontecem pela mediação de redes familiares 
no país de destino, mediante condições subalternas de tra-
balho e moradia no próprio emprego. Tais características 
são facetas diversas da mesma situação de informalidade e, 
em muitos casos, de ilegalidade.

Apesar das semelhanças nos processos de reorgani-
zação produtiva – especialmente no setor de confecções 
– em ambos os países as imigrações recentes provenientes 
da Bolívia (e de outros países asiáticos, como a Coreia, por 
exemplo) encontram realidades diversas de “inserção” nos 
mercados de trabalho. No Brasil, as atividades desse grupo 
“étnico” são altamente concentradas no setor de confecções 
por meio de trabalho em domicílio (muitas vezes desenvol-
vido dentro das próprias redes familiares) ou em oficinas 
pertencentes a grupos que imigraram anteriormente, como 
os coreanos. Na Argentina, o leque de possibilidades de 
inserção profissional é maior, já que além do setor de con-
fecções, uma parcela dos trabalhadores também se orienta 
para o emprego doméstico ou para a agricultura3. 

Outra diferença fundamental é a situação de defesa dos 
direitos e a existência de denúncias que politizam de modos 
distintos a presença dos imigrantes ilegais em São Paulo e 
em Buenos Aires. Isto decorre da existência de movimen-
tos e de organizações populares, bem como de processos de 
publicização dessa presença que são muito diversos entre si. 
Com escolhas muito limitadas no Brasil, essas populações 
permanecem na invisibilidade e contrastam particularmen-
te com o nível de organização, de reivindicação e de visibi-
lidade de seus homólogos na Argentina, onde a imigração 
é mais antiga e a semelhança fenotípica com as populações 
indígenas de origem andina – além da língua – lhes confere 

3 É preciso notar, como faz Souchaud (2008), que as migrações bolivianas para 
outros países, inclusive Brasil e Argentina, são frequentemente precedidas por mi-
grações no país de origem das áreas rurais para as áreas urbanas.
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um outro grau de “inserção”. Todavia, o contexto da nova 
lei de julho de 20094, que versa sobre a legalização dos tra-
balhadores ilegais no Brasil, abre novas possibilidades para 
a situação dessas populações no país. 

As semelhanças e contrastes suscitam algumas indaga-
ções. Como os próprios migrantes contribuem para essas 
mudanças, situadas no entrecruzamento entre práticas 
migratórias, transformações do trabalho e políticas migra-
tórias desses países? Quais as particularidades da imigração 
boliviana em São Paulo e em Buenos Aires? Há vínculos 
entre esses processos? Quais os sentidos (diferenciados) das 
trajetórias migratórias, sociais e profissionais, para homens e 
mulheres bolivianos que encontramos nessas duas metrópo-
les? O conjunto dessas indagações circunscreve o surgimen-
to desse novo padrão de imigração e de suas relações com 
as dimensões do trabalho precário no Brasil, como questão 
central de pesquisa. Ampliando o horizonte da pesquisa para 
fora do contexto nacional – combinando perspectivas diver-
sas, cotejando as dimensões migratória, ocupacional, racial e 
de gênero – talvez seja possível flagrar a especificidade brasi-
leira desse êxodo boliviano pela América Latina.

O presente artigo resulta de um estudo exploratório, 
que parte de um balanço da literatura sobre a presença 
boliviana no Brasil e na Argentina, e de algumas incursões 
de campo. Em dezembro de 2008, realizamos uma pesquisa 
exploratória em Buenos Aires, que consistiu de entrevistas 
com imigrantes bolivianos – viabilizadas por intermédio de 
uma cooperativa de costura e de uma associação de defe-
sa dos direitos – e com alguns sindicalistas, advogados etc. 
Durante os anos de 2006 e 2007, realizamos na cidade de 

4 A lei n° 11.961, de 2 de julho de 2009, dispõe sobre a residência provisória para 
o estrangeiro em situação irregular no território nacional e dá outras providên-
cias, e define, notadamente, as possibilidades de regularização (anistia) para os 
estrangeiros que entraram no Brasil até 1 de fevereiro de 2009 e que se encontram 
em situação irregular.
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São Paulo um estudo sobre cooperativas de costura e traba-
lho de costureiras em domicílio (Georges e Freire da Silva, 
2007 e Freire da Silva, 2008)5.

a imigração boliviana no brasil e na argentina
A emigração boliviana faz parte de um sistema migratório 
dinâmico, que parece ter como primeiro deslocamento a ida 
do rural para o urbano na própria Bolívia e se desdobra em 
um fluxo dirigido aos países do Cone Sul latino-americano6, 
Estados Unidos e Europa. A compreensão do significado da 
atual emigração dos bolivianos para o Brasil e para a Argenti-
na requer uma pequena incursão pela história dessa questão. 

Assim, a partir de um movimento migratório interno à 
Bolívia, principalmente do campo para a cidade (La Paz e 
Cochabamba), a emigração histórica dos bolivianos – para 
a Argentina desde o início do século (Cortes, 2001) e para 
o Brasil desde os anos 1950 (Silva, 1997; 2006) – ocorreu, 
notadamente, em função da continuidade da formação e 
realização de estudos superiores (programa de intercâmbio 
Brasil-Bolívia), da inserção no mercado de trabalho de algu-
mas profissões liberais (Silva, 2006), ou, ainda, por motivos 
políticos (fuga do regime militar) já em meados de 1960. 

A partir dos anos 1980, a emigração boliviana mudou 
de patamar, o que se vinculava, mesmo que parcialmente, a 

5 A pesquisa de campo está sendo desenvolvida no âmbito do projeto de coopera-
ção bilateral franco-brasileiro CNPq/IRD (n° 490571/2006-9) “Novas formas de 
inserção ocupacional de populações de baixa renda” (2007-2011), coordenado por 
Márcia de Paula Leite (Unicamp/Decisae/FAE/IFCH) e Isabel Georges (IRD, UMR 
201 “Développement et sociétés”/Unicamp-IFCH) e realizado em parceria com 
pesquisadores(as) da USP-FFLCH (Universidade de São Paulo - Faculdade de Filoso-
fia, Letras e Ciências Humanas), Cebrap-CEM (Centro Brasileiro de Análise e Plane-
jamento - Centro de Estudos da Metrópole), USP de São Carlos, UFSCar (Universida-
de Federal de São Carlos) e do IRD (Institut de Recherche pour le Développement). 
Gostaríamos de agradecer, especialmente, à Natacha Bourgeaud-Garciandia, sem a 
qual a nossa excursão portenha não teria sido possível da mesma forma.
6 A questão das migrações transfronteiriças e das dinâmicas migratórias dos bo-
livianos no Cone Sul foi estudada mais detalhadamente por Souchaud (2008), 
Souchaud, Carmo e Fusco (2007), entre outros.
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razões internas ao país emissor, como a crise do setor de mine-
ração e a reforma agrária (Freire da Silva, 2009; Silva, 1997). 
Ocorreu, então, certa “banalização” da emigração (Cortes, 
2001), que cresceu por volta de 24% no período 1980-1990, 
ultrapassando os limites dos grupos mais qualificados e atin-
gindo as camadas menos qualificadas e de menor renda. Isto 
se refletiu no aumento da presença dessas populações tan-
to no Brasil como na Argentina. No contexto argentino, o 
contingente boliviano passou de cerca de 118 mil imigrantes 
bolivianos, em 1980, para cerca de 143 mil em 1991 (Cor-
tes, 2001). Apesar do grupo boliviano ser pequeno dentro do 
conjunto dos imigrantes no Brasil, segundo os dados do Cen-
so de 2000 (Souchaud, 2010)7, sua taxa de crescimento foi 
bastante expressiva no período 1991-2000, só sendo superada 
pelos imigrantes peruanos, paraguaios e angolanos8. 

É preciso explicitar algumas características e diferenças 
nos dois contextos: é notável a metropolização da imigração 
boliviana. Na Argentina, a maior concentração de bolivianos 
está em Buenos Aires; no Brasil, a maior parcela se concen-
tra em São Paulo9. Tal população apresenta baixo nível de 
qualificação e se compõe de jovens adultos ativos ocupados 
no setor têxtil – normalmente associado ao trabalho femi-

7 O número de bolivianos em São Paulo varia muito conforme as fontes, devido 
ao seu modo de entrada. Assim, uma funcionária do Consulado boliviano presente 
num dos postos de regularização dos bolivianos ilegais informou, em agosto de 
2009, que o número de bolivianos sem documentação seria de cerca de 23 mil 
pessoas. De acordo com a Pastoral do Imigrante, essa cifra é de 60 mil imigrantes 
bolivianos. Já os jornais mencionam 250 mil (Freire da Silva, 2008). O fato é que 
as próprias características deste fluxo migratório, em grande medida por vias irre-
gulares, tornam problemáticas as estimativas mais precisas sobre a dimensão desta 
população na cidade. O uso desses dados se justifica pela ausência de outra fonte 
quantitativa, além de convergir com outras informações de pesquisa. Nesse senti-
do, esses dados devem ser considerados apenas como uma primeira aproximação.
8 No Brasil, de forma geral, durante os últimos trinta anos a parcela de imigrantes 
proveniente da América Latina (principalmente da América do Sul) aumentou, 
sobretudo em comparação com a de asiáticos e de europeus.
9 Em 2000, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) era o lugar de residência 
de 44% dos imigrantes bolivianos, apesar de sua presença significativa também em 
Corumbá (MS), Guajará-Mirim (RO) e Rio de Janeiro (RJ) (Souchaud, 2010).
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nino. Esse contingente é, portanto, mais masculino (56%), 
o que difere do perfil encontrado na cidade de Corumbá, 
onde há predominância das mulheres bolivianas no comér-
cio formal e informal. De acordo com Souchaud (2008), 
essa presença feminina no comércio está em consonância 
com as ocupações tradicionais das mulheres nas sociedades 
andinas (Peredo [2001] apud Souchaud, 2010). 

Outro fato interessante nesse processo de metropoliza-
ção é que – conforme o último censo – 30,5% dos imigran-
tes bolivianos está na RMSP há mais de vinte anos. Esse polo 
se opõe a outro, formado por 27,6% com até cinco anos 
de residência, o que configura um quadro de coexistência 
dessas duas gerações de imigrantes. Tal caracterização tam-
bém incide sobre a distribuição espacial, ao mesmo tempo 
central e periférica, dessa população: localiza-se nos bair-
ros históricos do centro, como Bom Retiro, Pari, Belém e 
Brás; e, em menor proporção, nas regiões norte, leste e sul 
da cidade, ainda que tenha uma presença mais significativa 
nos distritos de Lajeado e de Cidade Tiradentes, onde, apa-
rentemente, constitui o único grupo estrangeiro, o que é 
compatível com os padrões de renda e informalidade carac-
terísticos das regiões de fronteira da cidade, e que altera os 
modos de espacialização da imigração internacional10. 

a reorganização produtiva no setor das confecções: 
produção globalizada e homogeneização da precariedade
O setor das confecções é um dos que revela de modo 
paradigmático algumas tendências globais das políticas 
neoliberais e da reorganização produtiva dos anos 1990, 
que configuraram a chamada “crise do trabalho” (Harvey, 
1993; Offe, 1985; Sennett, 1999). Conforme alguns auto-
res, a “nova” informalidade – característica dessa nova fase 

10 Todavia, para uma discussão mais detalhada da territorialização dos imigrantes 
bolivianos frente aos processos de metropolização, ver Souchaud (2010).
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do capitalismo contemporâneo – acabaria por se consti-
tuir como elemento central das estratégias de competitivi-
dade das empresas, ao contrário da “velha” informalidade, 
concebida como reduto das relações arcaicas de trabalho, 
destinadas a desaparecer ao longo do processo de moder-
nização industrial (Portes, 1997). 

Apesar das particularidades nacionais, as transforma-
ções recentes das relações de produção e de trabalho no 
setor do vestuário e das confecções – como, por exemplo, 
a emergência do “custo chinês” – levariam a um embara-
lhamento entre precarização e informalização das relações 
de trabalho, de um lado, e a processos de flexibilização da 
produção em escala maior e mais diversificada, de outro. 

Esse novo padrão se generalizou através da introdução 
das formas de terceirização – tanto dos processos de contra-
tação quanto dos riscos – ao longo da cadeia produtiva: os 
empresários terceirizam a produção até a contratação da mão 
de obra mais barata por pequenos ateliês de fim de linha, 
empregando trabalhadores imigrantes (como os bolivianos 
no Brasil e na Argentina), muitas vezes em situação ilegal. 

A situação dos trabalhadores face à legalidade ou ilega-
lidade de sua condição é fundamental para definir sua situa-
ção de trabalho e de vida. Bonacich (1989-90), a partir do 
caso da indústria de confecções em Los Angeles no início dos 
anos 1990, analisou o processo de criação de uma “econo-
mia étnica” como nicho de trabalhadores latinos contratados 
por proprietários de origem asiática. Nessa análise, a autora 
chamou atenção para o caráter sistêmico das ilegalidades e 
da corrupção. A situação desses trabalhadores imigrantes – 
que não raro trabalham e moram no mesmo lugar, sendo por 
vezes explorados pelos próprios familiares ou conterrâneos 
– poderia ser comparada às condições de vida e de trabalho 
anteriores à hegemonia da grande indústria. 

A generalização dessas condições de trabalho e de vida 
que caracterizam a situação subalterna desses contingentes 
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de imigrantes ganha sentido quando considerada a partir 
da dinâmica produtiva contemporânea, assentada na exa-
cerbação da concorrência pela redução dos custos. Assim, a 
redução drástica dos custos do trabalho – isto é, a redução 
dos salários – se traduz na contração do emprego formal em 
grandes empresas, no aumento do trabalho informal e na 
criação de uma cadeia produtiva que tem como elos finais 
uma parcela cada vez maior de trabalhadores em condi-
ções de trabalho precarizadas. O grau incipiente de emprego 
de máquinas tecnicamente sofisticadas nesse ramo e, por 
consequência, a persistência de padrões de produtividade 
que implicam intensificação do trabalho manual, extensas 
jornadas de trabalho e baixa remuneração, provocaram 
o aumento do trabalho em pequenos ateliês de costura e 
domicílios. Nessa perspectiva, a mobilização de certos tipos 
de mão de obra, como a de mulheres, imigrantes e migran-
tes, contribuiu para agravar a precarização das relações de 
trabalho e favoreceu a generalização desses padrões produ-
tivos (Abreu, 1986; Abreu e Sorj, 1993; Araújo e Amorim, 
2001-2002; Georges e Freire da Silva, 2007). 

De fato, o aumento dessa informalização das relações de 
trabalho parece constituir uma das condições sistêmicas que 
permite a intensificação e reconfiguração metropolitana de 
certas formas de circulação de mão de obra imigrante, espe-
cialmente nos Estados Unidos e Europa. Conforme alguns 
autores (Portes, 1997; Sassen, 1989; 1997; Rugierro, 2000) 
e como já colocamos em outro lugar (Freire da Silva, 2009), 
nossa hipótese de trabalho é que, de modo um tanto diverso 
das ondas anteriores – motivadas em grande parte pelas cri-
ses internas ao país de origem –,11 esse novo modelo produ-

11 No caso da imigração boliviana para o Brasil, sobretudo aquela que tem como 
destino a cidade de São Paulo, a situação de crise da Bolívia se combina com clare-
za com a desestruturação das relações sociais e territoriais que acabaram por inten-
sificar a chegada desses contingentes populacionais: “De forma diferente ao que 
aconteceu nos anos 1970 com os argentinos, chilenos e uruguaios, o que parece 
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tivo provocou a intensificação desses fluxos migratórios. Tal 
fenômeno é denominado “mundialização por baixo”, desta-
cando, dessa forma, a ampliação dos horizontes – migrató-
rios, mas também sociais e econômicos – das populações de 
baixa renda do mundo inteiro (Tarrius, 2002).

Em certa medida, essas práticas produtivas caminham de 
mãos dadas com a possibilidade, sempre presente, de uma 
homogeneização das condições precárias de produção, isto é, 
uma deslocalização da produção. Nessa perspectiva, a prolife-
ração dos novos sweatshops12 ao redor do mundo – Los Angeles 
(Bonacich, 1989-90), São Paulo (Freire da Silva, 2008; Kon-
tic, 2001; Georges e Freire da Silva, 2007), ou Buenos Aires 
(D’Ovidio, 2007) – segue a dinâmica global do capitalismo, 
apesar dos diferentes históricos de migração tanto de países 
de origem como de destino. Todavia, ainda persiste dúvida 
quanto ao modo de compatibilização de certos setores eco-
nômicos a determinados tipos de mão de obra migrante, bem 
como sobre o comportamento dos padrões migratórios nacio-
nais quando combinados aos processos de reorganização pro-
dutiva em cada país receptor de força de trabalho.

No caso da indústria de confecções de São Paulo, o pro-
cesso de reestruturação produtiva parece ter contribuído para 
a dinamização do fluxo migratório para a cidade. Trata-se de 
um dos ramos mais tradicionais da indústria paulistana e que, 
apesar da diminuição no número de empregos formais – de 
180 mil em 1981 para 80 mil em 2000 (Pochmann, 2001) –, 
ainda está entre os setores que mais geram ocupação na cida-
de. Após resultados desfavoráveis obtidos entre o final da 

contribuir em grande parte à formação da imigração boliviana e peruana recente 
reside [...] na deterioração do mercado de emprego e diminuição do crescimento 
das atividades econômicas nos lugares de origem” (Carvalho e Sala apud Souchaud, 
2009). Nesse mesmo sentido, propõe ainda Souchaud (2009): “No outro extremo 
da trajetória migratória, só podemos registrar a evidência da crescente atratividade 
do Brasil, cujas causas acreditamos que ainda deverão ser investigadas”. 
12 Loja ou fábrica que explora os empregados com horas excessivas de trabalho, 
por baixos salários e em condições insalubres. [N.R.]
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década de 1980 e o início da seguinte, as empresas de confec-
ção situadas nos bairros do Brás e do Bom Retiro reduziram 
o tamanho de suas plantas e passaram a investir numa pro-
dução diversificada e em pequena escala, que procura seguir 
as oscilações das tendências ditadas pelo mercado da moda. 
Tal reestruturação teria representado um grande salto para a 
recuperação do setor, de modo que o conjunto das empresas 
de confecção passou a ser um dos principais geradores de 
valor agregado da cidade e um dos maiores aglomerados de 
produção de vestuário do mundo (Kontic, 2001). 

Nesse processo de reestruturação, houve uma fragmenta-
ção da produção e as empresas formais se concentraram na 
criação, modelagem, corte de tecidos e comercialização dos 
produtos finais. Já a costura, justamente a etapa com empre-
go mais intensivo de mão de obra, foi terceirizada em uma 
série de oficinas subcontratadas, nas quais é grande o peso do 
trabalho informal. A terceirização foi a principal estratégia 
de gestão de mão de obra utilizada para lidar com a produ-
ção diversificada e de pequena escala. As oficinas de costura 
proliferaram nos bairros habitados pelas antigas operárias 
das fábricas, que foram demitidas neste processo. Recorren-
do ao saber acumulado ao longo dos anos trabalhados nas 
indústrias, essas costureiras fazem circular as encomendas de 
trabalho e difundem suas competências. Isto implicou uma 
dinâmica urbana vinculada à indústria de confecções e 
uma reordenação espacial das relações de produção: as enco-
mendas partem das empresas formais do Brás e do Bom Reti-
ro, e circulam pelos bairros dessas ex-operárias, localizados 
principalmente nas periferias leste e norte da cidade.

A inserção massiva dos imigrantes bolivianos ocorre 
na etapa do trabalho informal e precário nas oficinas de 
costura. Uma evidência disso está justamente na coincidên-
cia entre os lugares onde essa população está concentrada 
e as redes pelas quais circulam as encomendas, isto é, os 
bairros centrais do Brás, Bom Retiro e adjacências (Belen-
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zinho, Cambuci, Pari, Canindé e Penha); da periferia leste, 
em especial os distritos de Itaquera, Guaianazes, Lajeado e 
Cidade Tiradentes; e norte, os distritos da Casa Verde, Vila 
Maria e Vila Guilherme.

Tradicionalmente, a indústria de confecções acolheu dife-
rentes ondas de imigrantes, como foi o caso dos libaneses – 
ainda na década de 1930, nos primórdios da produção de ves-
tuário em escala industrial na cidade – e, pouco tempo depois, 
o dos judeus. Também desempenhou esse mesmo papel em 
relação a alguns grupos de migrantes nordestinos, que, no 
final da década de 1980, passariam de representantes de ven-
das a produtores de artigos populares em larga escala. 

A partir da década de 1990, os coreanos13 se destacaram 
como atores fundamentais na reestruturação do setor, que já 
vinha em processo de mudança devido à estagnação econô-
mica dos anos 1980, ao começo de década ruim para a eco-
nomia brasileira durante o governo Collor e à maior competi-
ção resultante da abertura econômica (Kontic, 2001; Garcia e 
Moreira, 2004). O sucesso coreano no setor foi bem expressi-
vo, pois contava com um sistema próprio de financiamento (o 
chamado sistema Kye)14, além de relações privilegiadas junto 
aos empresários do setor têxtil da Coreia do Sul – o que, mais 
tarde, permitiria sua atuação como importador de tecidos sin-
téticos fabricados nesse país (Kontic, 2001). Inicialmente, o 
grupo também recorreu à mão de obra irregular, empregan-
do os próprios compatriotas que chegavam à cidade15. 

13 Segundo a historiadora Keum Choe (1991), os primeiros coreanos vieram para 
o Brasil em 1962, depois de um acordo entre os governos dos dois países.
14  “Na base das atividades dos coreanos no Brasil existe o Kye, que é uma forma de 
assistência mútua, um tipo de consórcio financeiro, transplantado da Coreia para 
o Brasil. O Kye sempre foi considerado como parte integrante da vida do povo co-
reano. É uma formação cooperativa tão impregnada na cultura coreana que existe 
onde quer que haja uma colônia coreana” (Choe, 1991, p. 151).
15 O governo brasileiro impôs restrições à migração coreana na década de 1970 e 
muitos deles passaram então a vir clandestinamente para o país através da Bolívia: 
passavam algum tempo no país andino – alguns deles conseguiram se estabelecer 
por lá no setor de confecções – até viajarem para o Brasil. De acordo com Choe 
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Os circuitos da imigração coreana e da imigração bolivia-
na para a cidade de São Paulo se cruzam no desenvolvimento 
da indústria de confecções, cada um desses grupos ocupando 
um lugar distinto nessa cadeia produtiva. O circuito que, em 
princípio, serviu para a migração dos coreanos, passou a ser 
acionado pelos próprios bolivianos. Assim, é possível apreen-
der a formação de agenciamentos que cruzam fronteiras e 
acompanham a dinâmica desse setor de produção.

A especificidade do caso boliviano é esta relação amplia-
da entre imigração irregular, trabalho informal e moradia. 
Em São Paulo, uma associação entre a criminalização da 
imigração ilegal através do estatuto do estrangeiro16, por 
um lado, e a realidade de certos bairros “abandonados” pela 
dinâmica produtiva, por outro, possibilitou a concentração 
urbana desses imigrantes e contribuiu para a visibilidade 
de um novo “padrão migratório” (Silva, 2006). Na Argenti-
na, a imigração boliviana é mais antiga, resultando em um 
contingente populacional maior e menos visível porque se 
“mistura” com outras etnias indígenas e andinas17. Essa invi-
sibilidade por indiferenciação acontece muitas vezes ao seu 
favor e se combina com formas de organização e defesa mais 
institucionalizadas. De qualquer modo, esses trabalhadores 
– especialmente aqueles do setor têxtil – foram submetidos 
a uma mudança drástica de sua situação de vida.

(1991, p. 111), houve até mesmo um conjunto de agenciadores coreanos – os 
chamados brokers – que tratava de garantir as condições de viagem e, sobretudo, a 
passagem através da fronteira Bolívia-Brasil. O Brasil, por sua vez, serviu de escala 
para muitos coreanos que tinham como destino final os Estados Unidos. Como no 
Brasil, eles mantiveram os vínculos com sua terra natal, valendo-se do desenvolvi-
mento da indústria têxtil e da indústria de máquinas de confecção coreanas, além 
da forma peculiar de financiamento (baseada no sistema Kye), para se estabelece-
rem nos principais centros de produção de vestuário do mundo (Choe, 1991).
16 A lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, ou o “Estatuto do Estrangeiro”, define a 
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração 
e dá outras providências.
17 A população de bolivianos que trabalham no setor das confecções na Argentina 
é de cerca de 100 mil (Adúriz, 2009).

10049-LN79_meio_af5.indd   122 6/24/10   2:54:56 PM



Cibele Saliba Rizek, Isabel Georges e Carlos Freire da Silva

123

Lua Nova, São Paulo, 79: 111-142, 2010

Na Argentina, a categorização e a contabilização do “tra-
balho informal” são problemáticas (Georges, 2006). Median-
te o cruzamento com a análise dos fluxos migratórios e sua 
orientação por setores de atividade, a questão se complexi-
fica ainda mais, invadindo um campo cercado por posições 
políticas e apropriações ideológicas. Todavia, tentamos for-
necer aqui algumas aproximações. Em 2007, o emprego no 
setor têxtil representava 10,4% da indústria nacional (Adú-
riz, 2009). A taxa de informalidade do mercado de trabalho 
era de 53% (3,9 milhões de pessoas) e, no setor das confec-
ções, de 40,1% (515 mil pessoas), o que representava aproxi-
madamente 13% de todo trabalho informal18. É importante 
mencionar que a diferença salarial entre o trabalho formal e 
informal é de 63,3% (Adúriz, 2009). 

O processo de terceirização da produção por diver-
sos intermediários, formando uma cadeia que conduz até 
o trabalho em domicílio, torna as estimativas sobre a for-
ça de trabalho ainda mais variáveis e incertas – são cerca de 
80% de trabalhadores sem contrato (Adúriz, 2009). Existem 
aproximadamente 10 mil talleres (alfaiatarias) nas quais traba-
lham geralmente os donos de ateliês, com cerca de doze tra-
balhadores cada uma. Perto da metade dessas alfaiatarias está 
em Buenos Aires – nos bairros de Flores, Bajo Flores, Parque 
Avellaneda, La Paternal, Limiers, entre outros (Adúriz, 2009). 

Outro efeito da informalidade é a pouco expressiva taxa 
de sindicalização. Conforme o Sindicato Obrero de la Indus-
tria del Vestido y Afines (Soiva), que representa os alfaiates 
e trabalhadores formais do setor, os seus 16.032 afiliados, 
originários de um circuito envolvendo 2 mil fábricas-ateliês-

18 A população economicamente ativa argentina (PEA) urbana é de 15,4 milhões 
de pessoas. Entre os 13,4 milhões de ocupados, 9,9 milhões são assalariados (2,7 
milhões no setor público, 7,2 no setor privado) e 3,5 milhões ocupam um em-
prego não assalariado. Nessa perspectiva, o contingente do trabalho informal é 
maior do que o número de desempregados, e afeta principalmente as mulheres, 
os jovens, os trabalhadores pouco qualificados e os imigrantes não documentados 
(D’Ovidio, 2007, p. 8). 
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alfaiatarias existentes em âmbito nacional, indicariam uma 
taxa de sindicalização por volta de 17%.

Conforme entrevista realizada na capital argentina com 
um representante de outro sindicato dos talleristas (Unión 
de Trabajadores Costureros) e também presidente de uma 
cooperativa19, a situação de trabalho dos bolivianos no setor 
das confecções mudou de patamar entre os anos 1990 e 
2000. Houve um aumento notável da imigração e de sua 
“profissionalização”20, ao lado da precarização sistemática 
das condições de trabalho e da generalização da corrupção 
em todos os níveis: tráfico humano aliado ao contrabando 
de drogas e de órgãos, além da existência de vínculos entre 
ateliês clandestinos de costura e a produção de cocaína. 

Durante a década de 1990, a imigração dos bolivianos 
para a Argentina e, principalmente, para Buenos Aires, este-
ve atrelada às relações familiares. Chegavam cerca de cem 
pessoas ao mês, vindas, sobretudo, de regiões urbanas (La 
Paz e Cochabamba). Agenciadas pelos próprios familiares e 
inseridas no sistema de “troca de favores”, essas pessoas se 
encaixavam tanto em empregos no setor têxtil quanto nos 
ateliês clandestinos de propriedade de conterrâneos. 

Ao longo da década seguinte, desenvolveu-se o chamado 
sistema trabajo-basura (literalmente, trabalho “de lixo”). Tal sis-
tema resultou da conjunção dos seguintes fatores: crescimen-
to econômico, que gerou aumento da demanda de produção 
têxtil pelas grandes marcas; ampliação da imigração boliviana, 
provocada pela degradação da situação social na Bolívia (falta 
de água potável, de alimentos e de infraestrutura básica) e 

19 A cooperativa se constituiu como sede da assembleia popular de um bairro de 
baixa renda da cidade de Buenos Aires. Funciona no primeiro andar de um cen-
tro comunitário que, inclusive, serve refeições e conta com uma creche. Abriga 
dez costureiros bolivianos que fabricam os uniformes para os cartoneiros (catado-
res de lixo).
20 A respeito dessas formas de “economia étnica” é preciso notar que se os bolivia-
nos são “costureiros” entre outros ramos de atividade, os imigrantes paraguaios 
trabalhariam no setor da construção.
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racionalização do tráfico de pessoas, por meio de anúncios de 
empregos em diversas línguas (espanhol, aimara e quéchua) 
nas regiões rurais de El Alto, Oruro e Sucre, e de acordos com 
companhias de ônibus. 

Os fluxos migratórios de populações acostumadas a 
condições precárias de vida, de acordo com nosso infor-
mante21, contribuíram para a naturalização das formas de 
trabalho precário, tanto na agricultura como no setor têxtil. 
Ainda de acordo com essa mesma entrevista, a margem de 
lucro no setor de confecções é muito elevada (entre 33 e 
53%)22, variando em função da venda direta ou por inter-
mediários23. No setor têxtil, cerca de 90% do trabalho seria 
informal, o que representa para a cidade de Buenos Aires 
aproximadamente 3 mil ateliês clandestinos, nos quais tra-
balhariam em torno de 40 mil pessoas em condições seme-
lhantes às do “trabalho escravo”. A elas se somariam, ainda, 
cerca de 15 mil trabalhadores da periferia e outros 250 mil 
do interior do país (indústria têxtil, confecções, calçados, 
horticultura e construção civil). Ao todo, o “trabalho escra-
vo” na Argentina abrangeria cerca de 500 mil imigrantes. 
Segundo os militantes das organizações de defesa dos direi-
tos dos imigrantes bolivianos, apesar das denúncias, os pró-

21 Esse informante sofreu violento ataque físico em via pública no mês de julho 
de 2009 como represália à apresentação de dezessete testemunhas ao Ministério 
Federal para denunciar a situação de trabalho no setor têxtil e a responsabilidade 
das grandes marcas.
22 Essa margem de lucro se compõe da seguinte maneira: dos 100% do preço do 
produto final, os custos de produção representam cerca de 15% (3,8% para o 
ateliê de costura, 11% para o tecido e corte); 32% para o aluguel e funcionamento 
do lugar de produção; e 20% para a venda por um intermediário (ou não). Sem 
o intermediário de venda, o custo total seria de 47% (lucro de 53% do preço da 
venda do produto final) ou de 67% (com a venda por um intermediário), dando 
ainda uma margem de lucro de 33%.
23 Como em São Paulo, existem várias “feiras da madrugada” em Buenos Aires, 
onde os produtores (individuais ou donos de pequenos ateliês) vendem direta-
mente seus produtos. A maior delas, a feira da Salata, acontece duas vezes por 
semana – durante as madrugadas de quarta para quinta e de sábado para domin-
go – num complexo poliesportivo situado na zona leste da cidade. Outras feiras 
menores começam a ter lugar nos bairros de Constitución e Retiro.

10049-LN79_meio_af5.indd   125 6/24/10   2:54:56 PM



Trabalho e imigração: uma comparação Brasil-Argentina

126

Lua Nova, São Paulo, 79: 111-142, 2010

prios trabalhadores não avaliam tal situação dessa maneira, 
o que constitui uma das facetas da generalização dessas for-
mas de trabalho24.

Cabe ainda mencionar que a categorização deste tipo 
de trabalho na Argentina é um dos eixos da mobilização 
pela defesa de trabalhadores, imigrantes ou não, associan-
do-se fortemente às formas residuais de movimentos sociais 
que se desenvolveram no país. Em outros termos, a luta 
contra o trabalho “escravo” – ilegal, sem direitos, clandes-
tino, superexplorado etc. – é um elemento de conflito que 
atravessa associações, cooperativas e asambleas populares 
que persistiram depois do encolhimento das formas organi-
zativas populares argentinas. 

Assim, em La ciudad vista, Beatriz Sarlo justapõe às mag-
níficas descrições dos quadros sociais do Parque Avellaneda 
dois pequenos trechos sobre a presença boliviana em Bue-
nos Aires. O primeiro, denominado “Fatos policiais”, relata 
a libertação em uma oficina têxtil de 37 bolivianos. Entre 
eles havia três crianças entre 3 e 11 anos. Transportados da 
Bolívia e tendo como empregadores outros três bolivianos, 
esses trabalhadores foram resgatados graças à fuga de um 
deles. O que seria nesse caso a situação de “escravidão”? 
Talvez um misto de coerção por dívidas e engano no país 
de origem, onde se prometia tanto trabalho digno quanto 
a cidadania argentina. Entretanto, por mais liminares que 
sejam essas situações de trabalho, talvez a segunda manche-

24 Site da Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn): http://
www.noticaibyn.com.ar/index.php?op=1&sop=&noticia=1532&nanteriores= (aces-
so em 23/07/2009). Esta informação é bastante problemática e põe em relevo as 
diferentes formas e significados do chamado “trabalho escravo”. Tanto na Argen-
tina como no Brasil a questão ganha repercussão, frequentemente associando o 
trabalho de imigrantes ilegais à situação de escravidão. Porém, também em termos 
conceituais a ideia de trabalho escravo não é unívoca. Embora reconheçamos as 
terríveis condições de trabalho e de vida desses contingentes de trabalhadores imi-
grantes, também divisamos as dimensões ideológicas que embaralham escravidão, 
baixíssimos salários, subordinação e dívidas. 

10049-LN79_meio_af5.indd   126 6/24/10   2:54:56 PM



Cibele Saliba Rizek, Isabel Georges e Carlos Freire da Silva

127

Lua Nova, São Paulo, 79: 111-142, 2010

te possa esclarecer diferenças importantes entre o trabalho 
desses imigrantes em situação ilegal e submetidos à supe-
rexploração, e a condição de “escravos”. Essa manchete diz 
respeito a reivindicações em um protesto massivo de traba-
lhadores bolivianos que reuniu 1.500 pessoas na Avenida 
Avellaneda. Reivindicavam melhores condições de trabalho 
e se posicionavam contra o fechamento de oficinas por par-
te do governo portenho:

“Em resposta à investida oficial (inspeção e fechamento 
de oficinas irregulares) os trabalhadores se manifestavam 
levantando cartazes com a legenda ‘Aqui não há escravos, 
há trabalhadores’ e reivindicavam a continuidade de suas 
fontes de trabalho.” (Sarlo, 2009, p. 125).

Em nossa investigação de caráter exploratório, realiza-
da em 2008, nesse encontro com o que restou das assem-
bleias populares de bairro, movimentos sociais e organiza-
ções populares, pudemos perceber a dimensão organizativa 
e contenciosa muito clara, bem como a presença pública 
dos bolivianos em bairros inteiros visitados em trabalho de 
campo. Com destaque para as associações Yanapacuna (em 
aymara: autoajuda), de defesa dos direitos humanos dos 
bolivianos, e “La Alameda”, que emprega bolivianos numa 
tentativa de constituição de uma cooperativa “autogestioná-
ria” e tinha como dirigentes alguns membros que passaram 
pelos importantes movimentos sociais portenhos dos anos 
1990 e 2000. Não obstante, outras iniciativas da população 
boliviana também chamaram nossa atenção: por exemplo, 
uma ação coletiva organizada por uma rádio local dirigida 
por bolivianos que pressionava um patrão a pagar correta-
mente seus trabalhadores. 

Diante dessas experiências e da diferença flagrante em 
relação à situação dos trabalhadores bolivianos no Brasil, 
é possível colocar em questão trajetórias migratórias e de 
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trabalho, bem como os contextos de chegada, que ensejam 
distintos processos de reconhecimento e autorreconheci-
mento. Como se apresentam esses diferentes leques de pos-
sibilidades – mais aberto e politizado no caso argentino, ou 
mais restrito no caso brasileiro – nas trajetórias migratória 
e profissional? Quais os sentidos dessa experiência para os 
homens e mulheres, tendo em vista a trajetória anterior e os 
horizontes individuais e coletivos nos dois países? Quais as 
semelhanças e diferenças dessas experiências, tanto entre 
os países como ao longo do tempo? 

Mesmo que não seja possível responder plenamente 
essas questões no âmbito deste texto, talvez a comparação 
permita desnaturalizar a condição de imigrante e seus vín-
culos com as formas de inserção produtiva. 

entre horizontes individuais e processos de publicização: 
as trajetórias dos trabalhadores
No conjunto das entrevistas realizadas, tanto no Brasil como 
na Argentina, observa-se que as migrações – na Bolívia, da 
Bolívia para fora e, no caso, entre a Argentina e o Brasil (pas-
sando pelo Paraguai), assim como as voltas temporárias para o 
país de origem – geralmente estão associadas a outros tipos de 
oportunidade, tais como de trabalho, por exemplo. Não obe-
decem a nenhum padrão a priori, projeto de formação escolar 
ou de seguir uma carreira específica. As migrações simples-
mente enriquecem o horizonte dos possíveis agentes. Como 
ocorre com outros trabalhadores de baixa renda, as “carrei-
ras” informais parecem obedecer a outros elementos da con-
juntura ou da situação familiar (Georges, 2006); ao menos é 
assim que se configuram para esses trabalhadores e imigran-
tes. Todavia, principalmente entre os mais jovens, mesmo no 
caso de um retorno ao país de origem, a preservação da possi-
bilidade de mobilidade constitui um alvo almejado. 

A primeira trajetória, de uma jovem boliviana, Concep-
ción, é significativa dessa perspectiva. Foi entrevistada em 
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agosto de 2009, enquanto aguardava atendimento em um 
dos postos de regularização instalados em vários pontos da 
cidade25 que encaminham pedidos de bolivianos que chega-
ram comprovadamente ao Brasil antes do mês de fevereiro 
desse ano. Após rápido regresso ao país de origem (à cidade 
de Cochabamba, de onde saíra sozinha e ainda menor de 
idade), ela voltou para São Paulo, porque as possibilidades 
lhe pareciam ser maiores. Sua trajetória é típica: inserção 
como trabalhadora informal e ilegal no setor das confec-
ções para pagar a passagem; em seguida, a inserção numa 
empresa brasileira, com melhores condições de trabalho e 
de direitos. Sendo solteira, esse tipo de ocupação regular, 
cujo horário lhe permitia sonhar com o acesso aos estudos, 
parecia mais atraente do que uma inserção hipotética na 
Argentina, onde ela teria a vantagem do suporte familiar.

“Concepción tem 20 anos e cabelos compridos, clareados 
artificialmente. Usa calça jeans e sandálias pretas, de salto 
‘plataforma’. Camisa roxa de algodão e sem mangas. Fala 
português com sotaque. Chegou de Cochabamba há três 
anos, ainda menor de idade (com 17 anos), logo após 
terminar a escola. Acabou o segundo grau na Bolívia e veio 
sozinha encontrar os familiares em São Paulo. Chegou ao 
Brasil pelo Paraguai, porque lhe disseram que não podia 
passar diretamente a fronteira por Corumbá. Trabalhou 
durante dois meses, das 7 às 22 horas, num ateliê de 
conterrâneos para pagar a passagem e depois mudou para 
outro, de brasileiros, com registro em carteira e horário de 
trabalho regular, das 8 às 17 horas. Nesse ateliê, trabalhavam 
entre vinte e trinta pessoas, brasileiros e bolivianos (cerca de 

25 Esses pontos estão instalados nas proximidades dos seus bairros de moradia, prin-
cipalmente no centro. O entrevistador permaneceu na fila alegando querer se infor-
mar sobre os procedimentos necessários para uma amiga boliviana. No local havia, 
majoritariamente, homens jovens e algumas famílias com crianças pequenas.
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um quarto dos trabalhadores). Ela trabalhava na galonera 
reta e no overloque. Diz ter aprendido tudo em São Paulo, o 
que não foi difícil. A sua família, que inicialmente a recebeu 
em São Paulo, voltou para Cochabamba. Alugou um quarto 
numa pensão, diz que gostaria de estudar e tem amigas que 
estudam: ‘[Para mim] está difícil – elas têm a família, os 
pais, para pagar o aluguel’. O pai mora na Argentina, em 
Buenos Aires, onde tem um negócio: um serviço de acesso à 
internet. Afirmou que não conhece Buenos Aires e não teve 
muito contato com o pai, mas talvez no próximo ano possa 
visitar a cidade. Acabara de passar duas semanas na Bolívia, 
em Cochabamba, ‘mas fiquei com muita saudade de São 
Paulo, tinha que voltar’.”

Além das diferenças nacionais – que moldam as oportu-
nidades ocupacionais e as possibilidades de resistência dos 
trabalhadores – aspectos geracionais, provenientes de dife-
renças significativas de experiências, idade, de momentos no 
ciclo de vida – também criam diferenças entre os padrões de 
inserção. Nessa perspectiva, é interessante a comparação das 
trajetórias de uma mulher e um homem, que, não obstante 
terem praticamente a mesma idade, chegaram em situações 
de vida e conjunturas bem diferentes em São Paulo. 

Angélica, de La Paz, trabalhou com o marido numa 
pequena oficina por conta própria, costurando roupas sob 
medida. Chegou em São Paulo através de um familiar. Apro-
veitando-se do fato de que ela era mãe de família e viven-
ciava uma situação de violência doméstica, esse familiar a 
trouxe de La Paz já com a intenção de encaixá-la em sua 
oficina clandestina. Ela chegou no início da década de 2000, 
quando já passava dos 30 anos. Nessa época, marcada por 
escolhas mais restritivas, a única alternativa ao trabalho de 
costura colocada para os bolivianos, era, inicialmente, a cata-
ção de lixo e, posteriormente, a costura em domicílio para 
vender a produção numa das feiras da madrugada. 
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“Angélica nasceu em 1969. Filha de pequenos agricultores 
que possuíam um terreno de dois hectares, originariamente 
do avô. Tem uma irmã oito anos mais nova. Foi criada na 
cidade, fazendo artesanato de bonecas. Após a separação 
do pai (quando tinha 8 anos), a mãe sustentou os filhos 
trabalhando como vendedora ambulante. Angélica 
frequentou a escola até os 16 anos, quando terminou o 
segundo grau. Fez um curso profissionalizante de costura de 
três anos e se casou com um alfaiate. Costurou em domicílio, 
com confecção sob medida. Hoje, tem máquina de costura 
própria e mora em uma casa alugada. Em 1991, aos 22 anos, 
teve sua primeira filha. Separou-se do marido em 2001, aos 
32 anos, porque ele era alcoólatra e a agredia fisicamente. 
Perdeu a casa própria e durante dois anos manteve seus 
filhos trabalhando como vendedora ambulante. Em 2003, 
aos 34 anos e grávida de sua última filha, uma tia a trouxe 
para São Paulo e a hospedou – junto com os filhos – em sua 
casa na Vila Juranda (Guaianazes, zona leste de São Paulo), 
onde também funcionava um ateliê clandestino e no qual 
Angélica trabalhou para saldar as dívidas contraídas. Depois 
de um ano e meio, foi morar numa casa cedida por outra 
tia (no Jardim Aurora) e trabalhou como catadora para 
brasileiros. Em 2007, ela morava ainda na mesma casa, junto 
com os seus cinco filhos. Teria um total de dez filhos, mas 
metade morreu: dois no pós-parto e outros três por falta de 
atendimento médico. Atualmente, costura bolsas em casa e as 
vende na feira da madrugada, no centro de São Paulo. A filha 
mais velha (16 anos) trabalhava como costureira em diversos 
ateliês da zona leste e participava do programa municipal 
“Pró-Jovem”. Seus outros filhos (um de 13, outro de 9) e 
filhas (uma de 6 e uma de 3) estudam no Centro Educacional 
Unificado (CEU) Jambeiro. Angélica integra uma cooperativa 
formada por um grupo de mulheres da casa ‘Viviane dos 
Santos’, ONG que atende mulheres em situação de violência 
doméstica – onde a encontramos.”

10049-LN79_meio_af5.indd   131 6/24/10   2:54:57 PM



Trabalho e imigração: uma comparação Brasil-Argentina

132

Lua Nova, São Paulo, 79: 111-142, 2010

Alonso faz parte de uma geração mais antiga. Apesar 
de ter praticamente a mesma idade da primeira informante 
(por volta de 40 anos), ele chegou em São Paulo quando 
ainda era mais jovem. Conseguiu, junto com a esposa, acu-
mular certo capital trabalhando em outra área (ele mecâni-
co e ela doméstica), o que foi facilitado pela regularização 
rápida de sua permanência devido aos filhos já nascidos no 
Brasil. Obteve êxito nos negócios e chegou a ser dono de 
oficina, justamente por ter chegado numa época que lhe 
permitiu inserir-se em outro ramo de atividade – o que 
torna sua trajetória atípica em relação às demais. A oficina 
quebrou no início da década de 1990, quando enfrentou 
um problema de ajuste entre uma demanda excessivamente 
grande e a sua capacidade de mobilizar trabalhadores para 
atendê-la. Isto o levou a contrair dívidas com os fornecedo-
res e, obrigatoriamente, ao calote – aliás, emblemático da 
situação das terceirizadas e subcontradadas, que arcam com 
os riscos da flexibilização da produção. Mudou-se, então, 
para a Argentina, onde a conjuntura era melhor, e passou a 
enviar remessas de dinheiro para sua esposa no Brasil.

“Alonso, 44 anos, boliviano, reside com sua família no bairro 
do Brás desde 1984 e foi dono de uma oficina de costura. 
Como veio para a cidade com recursos próprios, não se 
empregou incialmente em ateliês de confecção, mas como 
mecânico. Sua mulher já estava no Brasil e trabalhava como 
empregada doméstica. Não teve problemas para regularizar 
sua situação no país, já que seus filhos nasceram aqui. 
Através das indicações de outros bolivianos, começou a 
trabalhar como costureiro junto com sua mulher em oficina 
de um coreano. Como ele não tinha dívidas relacionadas ao 
custeio da viagem e nem precisou morar na própria oficina 
em que trabalhava, tornou-se dono de sua própria oficina 
já no início dos anos 1990. Comprou algumas máquinas 
e obteve outras emprestadas. Contou-nos que muitos 
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coreanos e bolivianos saíram do país naquele período. 
No ano de 1992, as encomendas de costura diminuíram 
drasticamente devido à crise econômica brasileira. Sem 
encomendas em número suficiente, precisou vender parte 
de suas máquinas e perdeu grande parte dos bens que tinha 
acumulado até então. Deixou a esposa e os filhos na cidade 
e foi para Buenos Aires para trabalhar como costureiro, 
novamente em oficina de um coreano. Já conhecia alguns 
bolivianos que trabalhavam nessa cidade, que passava 
por um momento mais próspero no setor de confecções. 
Permaneceu por lá durante um ano e enviava de duzentos a 
trezentos dólares por mês para sua esposa – as diferenças de 
câmbio aumentavam ainda mais suas perspectivas de ganho. 
Aplicou o dinheiro que acumulou na sua oficina quando 
voltou a São Paulo.”

Um episódio decisivo na trajetória de Alonso pode 
ajudar a esclarecer as diferenças entre as oficinas quanto à 
maneira de lidar com a pressão pelas encomendas. Depois 
que ele voltou da Argentina e retomou as atividades da ofi-
cina com sua família, seus negócios iam bem. Mesmo que, 
por vezes, levasse alguns calotes de empresas que não paga-
vam devidamente pelo serviço – o que o deixava em uma 
situação difícil com os seus costureiros. Os calotes são bem 
comuns neste circuito e acabam gerando um efeito em cas-
cata, afetando também os costureiros. Mas, desta vez, Alon-
so enfrentou outro problema. Em 1998, ele recebeu a pro-
posta de uma grande encomenda:

“Chegou um coreano – era meu amigo – que falou: ‘Alonso, 
você tem gente?’. ‘Eu tenho gente, tenho costureiros’. 
‘Alonso, eu fiz o negócio da minha vida’. ‘O que você fez?’. 
‘Olha, eu tenho que entregar essas 5 mil bermudas’. Eram 
5 mil bermudas, porque ele vendeu uma bermuda (uma 
unidade) e então fizeram um pedido de 5 mil. Ele falou: 
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‘Vão ser importadas para a Europa e eu preciso delas em 
uma semana’. Eu falei: ‘Pôxa vida, eu não tenho condições 
de fazer 5 mil bermudas em uma semana’. ‘Alonso, faz 
4 mil’. ‘Eu posso fazer 4 mil, tenho dez costureiros’. ‘Tá 
bom, então você vai fazer 4 mil bermudas e mil eu mando 
costurar em outro lugar. Olha, hoje eu te pago uma 
bermuda a um real, mas eu vendi a bermuda para aquele 
cara no dobro do preço e eu não vou ganhar sozinho. Se eu 
te pagava um real antigamente, hoje eu vou te pagar dois 
pela mesma bermuda’. ‘Poxa, dois reais pra mim, ótimo. 
Então eu faço as 4 mil bermudas, eu faço meus costureiros 
trabalharem mais’. ‘Toma, Alonso, eu vou te dar um 
adianto’. Ele me deu um bom dinheiro de adianto”.

Os costureiros também receberiam dobrado – R$ 0,80 
por cada peça –, mas teriam que trabalhar mais para dar con-
ta da encomenda. Houve um primeiro momento de euforia, 
em que Alonso levou todos para comemorarem juntos o bom 
negócio. Mas, passados dois dias, os costureiros anunciaram 
que não trabalhariam mais na oficina, que não haviam se 
acostumado com o serviço e que só esperariam encontrar 
outro trabalho para saírem da casa. Depois de discutir com os 
costureiros, Alonso acertou o que devia e os expulsou de casa. 
Ele não conseguiu entregar as encomendas e acabou se endi-
vidando com os fornecedores; teve que vender as máquinas 
e decidiu abandonar o trabalho com costura. Agora, dedica-
se ao restaurante de comidas típicas bolivianas que montou 
com a esposa; faz carretos prestando serviço entre oficinas 
e tem uma barraca de alimentos na feira da praça Kantuta, 
onde a comunidade boliviana se reúne todos os domingos.

É interessante comparar a história desse boliviano, ex-
dono de uma oficina, com a história de um conterrâneo na 
Argentina. Também dono de uma oficina, conseguiu “segurar 
a onda” quando voltou pela segunda vez à Argentina no início 
dos anos 2000, onde se instalou “de vez” após ter regularizado 
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a sua situação. Talvez seja possível associar trajetórias desse tipo 
com a capacidade de mobilização dos bolivianos na Argentina 
e com a experiência de passagem do trabalho informal e ile-
gal para o de dono de oficina, de trabalhadores formalizados 
que encontram canais e espaços de reivindicação.

“Felix é um trabalhador que encontramos no consultório 
de uma advogada da comunidade dos bolivianos de Buenos 
Aires. Tem uma trajetória de inserção já ‘consolidada’ e 
conhece bem a advogada. Contou sua história enquanto 
tomava conta do bebê – a esposa estava no dentista, no 
mesmo andar do prédio situado no bairro de Liniers, 
na zona oeste da cidade (que concentra várias linhas de 
ônibus direto para a Bolívia). Seus pais tinham um pequeno 
terreno perto de La Paz, pequeno demais para manter todos 
os filhos (ele tem três irmãs e dois irmãos). Felix foi para a 
capital (La Paz) para cursar o segundo grau, sobrevivendo 
da venda dos produtos cultivados pelos pais, como a coca. 
Saiu de lá, no momento de crise política e econômica (sob 
a presidência de Hernán Siles Zuazo), para Cochabamba. 
Para tentar continuar seus estudos universitários em 
engenharia, trabalhava e morava num hotel. Entretanto, 
não conseguia cumprir os horários necessários. Por volta 
de 1992, com 22 anos, foi ilegalmente para Buenos Aires 
e precisou pagar propina na fronteira para não ficar 
preso. Durante três meses ficou num ateliê clandestino de 
costura perto do parque do Centenário. Nesse ateliê, os 
trabalhadores não podiam sair ao ar livre e trabalhavam 
das 7 às 2 horas da manhã. O ateliê fazia parte de um 
esquema familiar formado por três irmãos (cada um com 
um ateliê clandestino) e uma mulher, que arregimentava 
trabalhadores por meio de contatos numa rádio em 
Cochabamba. Confrontava constantemente os donos do 
ateliê, porque era mais educado (sabe ler e escrever), e 
acabou saindo para se proteger das denúncias. Só recebeu 
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o salário devido após ter voltado para a Bolívia, com uma 
passagem paga pelo dono da oficina. Dois anos depois, 
regressou à Argentina e conseguiu um trabalho formal. 
Em 2008, data da entrevista, fazia oito anos que estava 
em Buenos Aires, onde é dono de um pequeno ateliê de 
costura. Faz questão de explicitar que oferece as melhores 
condições de trabalho para seus quatro trabalhadores. Sua 
esposa trabalhava como terceirizada para uma outra oficina, 
recebendo entre seis e sete pesos por calça costurada, 
enquanto outras empresas de terceirização pagam um terço 
desse valor. Mostrou-se decepcionado por não conseguir 
ajudar as irmãs, que estão na Espanha, a continuarem os 
estudos. Ficou constrangido ao falar delas e não foi possível 
saber que tipo de atividade exerciam.”

As experiências de outros bolivianos entrevistados nes-
sa mesma associação são mais diversas. É interessante notar 
a maior variedade de ramos em que os bolivianos atuam e a 
facilidade de passarem de um para outro. Também chama 
a atenção como a situação familiar – especialmente o fato 
de ser mãe solteira ou separada – acaba por se tornar um 
dos elementos-chave na definição das oportunidades e das 
condições de trabalho, tanto no Brasil como na Argentina.

“Uma entrevistada, com véu azul na cabeça e muita vergonha 
de falar, tem 22 anos e foi para a Argentina aos 17 anos 
para tomar conta das crianças da irmã de 31 anos. Chegou 
de Cochabamba em 2001. É costureira (trabalho informal) 
overloquista. Mora no ateliê, onde há um quarto para 
mulheres e outro para homens. Ganha por volta de seiscentos 
pesos por mês. Conta dos maus tratos que sofre dos coreanos – 
violência física, não pagamento, comida inadequada e sempre 
igual (carne moída). Sua irmã é vendedora de verduras numa 
pequena empresa ilegal, ganhando como pagamento apenas 
alguns restos dos víveres que vende no final de semana.
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Maria-Ester saiu de La Paz para Buenos Aires em 1985, com 
os pais (pai mecânico, mãe nunca trabalhou), quando tinha 
17 anos. Em sua trajetória, trabalhou durante três anos 
como faxineira, morando na casa da família empregadora 
e, posteriormente, ingressou na atividade de costura. 
Trabalhou quatro anos em quatro estabelecimentos: 
primeiro como ajudante e depois como trabalhadora 
qualificada. Trabalha na mesma empresa de costura há 
treze anos, onde faz repassagem de costura com mais outros 
três empregados. O trabalho é informal, porque ela pediu 
ao patrão para ser paga por peça, o que lhe permitiria ter 
horários mais flexíveis e estar mais presente em casa junto 
aos filhos. Não terminou o segundo grau. Está separada e 
o pai dos filhos ajuda, mas não o bastante. Mora numa casa 
comprada pelos pais numa favela da Vila Lugana. A mãe 
reclama que os filhos (um de 17 e outro de 21 anos) não 
param em casa. Queixou-se da violência na favela, o que 
exigiria atenção maior em relação aos jovens. Contou um 
episódio de contratação na esquina das ruas Florida e San 
Martin, agarrada pelo braço pelo futuro empregador.

Fizemos contato com uma família – pai, mãe e filha de 
cerca de 5 anos. Ele com trabalho formal, no setor têxtil, e 
a esposa, mais jovem, trabalhando como babá. É costureiro 
numa empresa familiar argentina, que faz uniformes 
de trabalho para a empresa petrolífera Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF). Entabulou um discurso sobre a 
importância do trabalho formal para ter os benefícios para 
a família. A associação entre a necessidade de benefícios 
e a procura pelo trabalho formal tem forte relação com a 
constituição da família.”

A análise dessas trajetórias que se mesclam às econo-
mias metropolitanas do Brasil e da Argentina evidencia 
algumas questões. A primeira diz respeito a uma diferen-
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ça importante nas formas de inserção produtiva e urbana 
em Buenos Aires e São Paulo. No contexto argentino foi 
possível detectar maior variedade do mercado de trabalho: 
além das oficinas de costura, emprego doméstico, trabalho 
no cinturão verde e produção de hortifrutigranjeiros. No 
caso brasileiro, o confinamento a um único setor de ativi-
dade parece muito maior26, embora também seja possível 
localizar parcelas desses imigrantes no comércio ambulante 
e em outras atividades. As observações e entrevistas eviden-
ciam ainda uma diferença quanto à visibilidade e à presença 
pública desses imigrantes. As associações voltadas aos temas 
do trabalho, das margens de ilegalidade e da precarieda-
de da inserção boliviana assumem uma visibilidade pública 
muito maior em Buenos Aires do que em São Paulo27.

Conclusão
A partir desse pequeno conjunto de incursões da pesquisa 
constata-se, em primeiro lugar, a homogeneização das con-
dições de trabalho no setor das confecções das metrópoles 

26 Na festa de comemoração da data nacional boliviana em 2008, na Vila Guilher-
me, em São Paulo, a advogada que defende as causas dos imigrantes bolivianos 
começou seu discurso afirmando em castelhano – “somos costureiros”. Essa fala 
é fortemente corroborada pela análise das informações censitárias realizadas por 
Souchaud (2010), cuja afirmação reproduzimos a seguir: “Uma originalidade da 
imigração boliviana em São Paulo reside na sua especialização profissional. Gran-
de parte dos imigrantes ativos e ocupados, 44,1%, trabalham na ‘confecção de 
artigos do vestuário e acessórios’, segundo a designação do IBGE. No entanto, 
essa especialização forte não deve ocultar a variedade de setores e atividades onde 
trabalham os imigrantes bolivianos. Assim, os vendedores ambulantes represen-
tam 2,6% do total dos ativos. Encontramos também uma proporção altíssima de 
imigrantes qualificados que exercem atividades qualificadas, 6,2% do total dos 
ativos são médicos, e outros 2,0% são dentistas. Por fim, 1,3% são dirigentes de 
empresas empregadoras com cinco empregados. A rápida descrição das atividades 
dos imigrantes dá uma ideia da diversidade dos perfis profissionais e sociais dentre 
a população imigrante boliviana.”
27 Também é importante notar que essas associações são muito diversas entre si 
e que frequentemente entram em confronto e em conflito, inclusive pela politi-
zação ou despolitização das iniciativas de defesa dos imigrantes bolivianos e das 
práticas de trabalho informal e ilegal.
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de São Paulo e de Buenos Aires. Em segundo, sugere-se que 
a convergência entre a globalização da produção e a metro-
polização da imigração boliviana nos dois países parece 
orientar esses fluxos migratórios. Além disso, parece mui-
to significativo, do ponto de vista da experiência dos agen-
tes, o embaralhamento entre as condições de trabalho e de 
vida e as condições de cidadania e de direitos. Apesar das 
diferenças entre os dois contextos nacionais e seus padrões 
migratórios, afirma-se com progressiva clareza não só a 
importância das diferenças de gênero em termos de acesso 
a melhores condições de trabalho, como também a ausên-
cia de escolha, situação potencializada no caso dos trabalha-
dores não só informais, mas ilegais ou “indocumentados”.

Nesse âmbito de observação, começam a se desenhar 
os contornos de algumas distinções: tudo parece indicar 
que, no Brasil, além da conjuntura econômica na qual os 
e as imigrantes chegam no país, as diferenças entre os des-
tinos e os horizontes individuais decorrem principalmente 
de características como as de gênero, situação familiar e 
momento na trajetória de vida. No contexto brasileiro, o 
leque de setores em que podem se inserir é muito redu-
zido. Para conseguirem melhores condições de trabalho, 
ou se empregam em confecções nacionais, ou saem defi-
nitivamente do ramo para se encaixar na luta individual 
pela sobrevivência, através de atividades como a catação 
do lixo. Na Argentina, além desses elementos, o que pare-
ce constituir um fator de impulsão do destino coletivo do 
grupo dos imigrantes bolivianos é a sua capacidade de 
transgredir a fronteira da “subalternidade” imposta pelas 
situações de ilegalidade. Lá, eles se mobilizam para con-
seguir empregos e direitos. Tal transgressão é possível 
devido à história mais antiga dessa forma de imigração e 
da reivindicação dos direitos, sem falar na mescla com os 
movimentos sociais, especialmente em Buenos Aires. Essa 
maior institucionalização da luta – através das associações 

10049-LN79_meio_af5.indd   139 6/24/10   2:54:57 PM



Trabalho e imigração: uma comparação Brasil-Argentina

140

Lua Nova, São Paulo, 79: 111-142, 2010

e assembleias de bairro, cooperativas e outras entidades 
culturais e identitárias – que, diga-se de passagem, pare-
cem um outro patamar da “democracia participativa” e de 
expressão dos trabalhadores de forma geral – é o tecido 
que permite a visibilidade maior de um grupo que se con-
funde parcialmente com outras etnias indígenas que vivem 
no país. Além de canalizar e de dar voz a essas reivindica-
ções, legitima-se a construção de um discurso identitário 
por parte dos bolivianos na Argentina, que tem como base 
a reivindicação de seu reconhecimento como trabalhado-
res e possíveis cidadãos28.
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as marCas da CIdade: a dInâmICa  
da pIxação em são paulo*

Alexandre Barbosa Pereira

Numa terça-feira do ano de 2003, caminhando pela Aveni-
da Paulista próximo à Rua da Consolação, encontrei alguns 
pixadores conhecidos meus, Acusados, DML e Vital, que 
me convidaram para acompanhá-los ao seu point na Rua 
Vergueiro1. Aceitei o convite e segui com eles. Disseram-
me que planejavam passar por baixo da catraca do ônibus, 
sem pagar a passagem. Fomos até o ponto e perguntei se 
não era complicado passar por baixo da roleta na Avenida 
Paulista, se ali não era mais difícil conseguir a liberação do 

* Adoto aqui a grafia da palavra pixação, com “x”, e não com “ch”, conforme rege 
a ortografia oficial, para respeitar o modo como os pixadores escrevem o termo 
que designa sua prática. Esse modo particular de grafar é apontado por alguns 
pixadores como uma maneira de diferenciar-se do sentido comum atribuído à 
norma culta da língua: pichação. “Pixar” seria diferente de “pichar”, pois este últi-
mo termo designaria qualquer intervenção escrita na paisagem urbana, enquanto 
o primeiro remeteria às práticas desses jovens que deixam inscrições grafadas de 
forma estilizada no espaço urbano.
1 Point é o espaço onde os pixadores se encontram, em um dia e horário fixos, para 
conversar sobre a pixação, estabelecer trocas e combinar novas pixações. No caso 
do point da Rua Vergueiro, que funcionou entre os anos de 2001 e 2005, os encon-
tros aconteciam todas as terças-feiras à noite, em frente ao Centro Cultural São 
Paulo ou em uma praça na saída da estação Paraíso do metrô. O papel particular 
que esse point desempenhava no circuito dos pixadores será tratado mais à frente.
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cobrador para viajar sem pagar. Eles responderam que não; 
era só intimar o cobrador e passar. Vital, o mais novo, ainda 
brincou comigo e disse que, em caso de resistência, eu, com 
a minha pasta, poderia dizer que roubei um banco e que 
“tava dando fuga” com o dinheiro e as armas, pois assim o 
cobrador “ficaria na moral”.

Após um tempo de espera, embarcamos. Acusados foi 
o escolhido para ir à frente e pedir ao cobrador a liberação 
de nossa passagem. Começou com uma ardilosa encenação 
de humildade: falando baixo, com gestos contidos, simu-
lando certa vergonha, pediu ao cobrador para “por favor” 
nos deixar passar por baixo. Tudo com muita educação. O 
cobrador respondeu que não. Ele insistiu. O diálogo ficou 
tenso; o cobrador levantou a mão e bateu na caixa onde 
guarda o dinheiro, dizendo: “Já falei que não vai passar e 
pronto”. Acusados, então, não teve dúvidas em se desfazer 
do personagem subserviente. Mandou o cobrador abaixar 
a mão e disse que, se não quisesse deixar passar, tudo bem, 
mas que “não era pra levantar a mão para ele não!”. Come-
çou também a provocar, falando do brinco que o cobrador 
usava e passou a chamá-lo de “viado”. Saímos do ônibus, 
e Acusados, antes de descer, parou na porta e insultou o 
cobrador um pouco mais. 

Entramos em outro ônibus e, desta vez, DML foi o esco-
lhido para encenar a humildade. Usou da mesma estraté-
gia do colega Acusados, agindo de forma muito parecida. 
O cobrador ficou meio vacilante, disse que não podia, que 
tinha câmera no ônibus, fiscal disfarçado etc. DML falou 
que era só até a estação Paraíso, que nem sentaríamos nos 
bancos. Insistiu bastante até o cobrador, mesmo contraria-
do, permitir que viajássemos sem pagar. Passamos todos 
por baixo da catraca. Em seguida, DML deixou um pou-
co a humildade de lado e, em solidariedade ao cobrador, 
disse em voz alta que, caso houvesse mesmo algum fiscal 
no ônibus, era para vir “trocar ideia”! Que eles “dariam um 
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jeito” nele. Fomos para o fundo do ônibus. Uma senhora, 
visivelmente assustada, prestava atenção em nossa conversa. 
Vital, para provocar, ainda brincou comigo mais uma vez, 
perguntando-me se o dinheiro e as armas estavam na minha 
bolsa. Rimos, mas a senhora ficou ainda mais assustada. 

No restante da viagem pela Avenida Paulista, eles fala-
ram do preço absurdo da passagem de ônibus (na época, 
R$ 1,70) e, como não podia deixar de ser, de pixação. Na 
hora de descer, todos agradecemos ao cobrador e lhe dese-
jamos um bom trabalho. Seguimos para o point da Verguei-
ro – o mais importante de então – onde pixadores de diver-
sas regiões da cidade se encontrariam.

Minha pesquisa de campo com os pixadores aconte-
ceu fundamentalmente entre os anos de 2001 e 20052. Ela 
se deu em várias etapas, a principal delas constituiu-se da 
observação de campo nos seus points, o da Rua Vergueiro 
em particular. No percurso feito durante a etapa de pesqui-
sa, também participei de festas, fui à casa de alguns adep-
tos da pixação, percorri as lojas do piso inferior da Galeria 
do Rock3 que vendem produtos ligados à pixação (como 
vídeos, tintas spray, revistas e álbuns de figurinhas), realizei 
entrevistas com vinte jovens e segui com eles, algumas vezes, 
em seus rolês4 pela cidade. Se os pixadores encontram-se no 
centro de São Paulo para pixar e para tecer redes de socia-
bilidade, é na periferia que a maioria deles mora e forma 
seus grupos de pixo. Dessa maneira, a cidade com as suas 
centralidades e com as suas periferias foi o campo principal 
de observação da pesquisa.

Este artigo está organizado em três partes. Na primei-
ra, discute-se o modo como se configura a dinâmica da 

2 Essa pesquisa foi objeto da dissertação de mestrado que defendi pelo Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP. Ver Pereira (2005).
3 Nome pelo qual é conhecido o centro de compras localizado entre a Rua 24 de 
Maio e o Largo do Paissandu.
4 Os pixadores denominam as saídas para pixar como rolês.
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pixação em São Paulo: as motivações suscitadas, como ela 
se relaciona com outras manifestações juvenis e a confor-
mação de um circuito dos pixadores na cidade. A segun-
da parte aborda dois aspectos relevantes da conduta dos 
pixadores, o da transgressão e o do risco, que não reme-
tem nem direta, nem necessariamente, ao vandalismo e à 
criminalidade. Por fim, na última parte do artigo, trata-se 
do modo pelo qual os pixadores articulam-se na cidade 
e que nos faz pensar melhor os centros e as periferias de 
São Paulo. Como veremos, se olhar para a cidade nos faz 
entender um pouco mais os pixadores, olhar para os pixa-
dores também nos ajuda a compreender um pouco mais 
a cidade. O artigo apresenta, portanto, dois argumentos 
centrais, a saber: 1) do estudo das dinâmicas da pixação na 
cidade pode-se compreender, de modo específico, faces da 
dinâmica da relação urbana centro-periferia na São Paulo 
contemporânea; 2) essa inversão de perspectiva, que privi-
legia a pesquisa empírica ao debate normativo, questiona a 
figuração de senso comum baseada na associação direta de 
pixação e vandalismo. 

o estilo da pixação em são paulo
A pixação em São Paulo, ou o “pixo”, como seus autores 
costumam também chamá-la, é uma manifestação estética 
de parte da população jovem das periferias. Trata-se da gra-
fia estilizada de palavras nos espaços públicos da cidade que 
se referem, quase sempre, à denominação de um grupo de 
jovens ou ao apelido de um pixador individual. Essa pixa-
ção possui um formato bastante peculiar: com traços retos e 
angulosos, ela diferencia-se do que seria o estilo norte-ame-
ricano de pixação, designado tag, cujo formato arredonda-
do lembra mais uma rubrica5. 

5 O tag é, mesmo no Brasil, o estilo mais comum de pixação. Ele é, por exemplo, 
o estilo oficial da pixação no Rio de Janeiro.
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À esquerda, o formato da pixação paulistana, e à direita, o estilo tag. Este último, em São 
Paulo, é feito geralmente com pincéis atômicos ou giz de cera e não com tintas spray, 
como os pixos (Pereira, 2004).

Ao lado do pixo principal, esses jovens deixam outra 
inscrição: o símbolo da grife a qual pertencem. 

Da esquerda para a direita, o símbolo da grife Turma da Mão; o nome do pixo “vagais” e a 
inicial do nome dos autores do pixo (na gíria dos pixadores, aqueles que “fizeram o rolê ”) 
(Pereira, 2004).

A grife, como o próprio nome sugere, é uma espécie de 
etiqueta, um acessório que valoriza o pixo. Trata-se de uma 
modalidade de aliança de grupos de pixadores, por isso não 
se pixa seu nome por extenso, mas o seu símbolo ao lado 
da pixação principal. Uma grife congrega diversos grupos 
de pixadores com diferentes alcunhas. Fazer parte de uma 
possibilita expandir as relações de troca pela cidade, cons-
tituindo, assim, uma rede de grupos de pixadores. Porém, 
nem todos os indivíduos que pertencem a alguma grife se 
conhecem devido ao grande número de pixos que podem 
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estar a ela associados. Os pixadores que integram uma mes-
ma grife devem, no entanto, prestar algumas obrigações 
recíprocas. A mais fundamental é elevar a popularidade da 
grife, ou seja, espalhar o seu símbolo pelo maior número 
de locais da cidade. Para garantir que isto seja cumprido, 
uma das exigências para se ingressar em algumas grifes é 
já ter certa notoriedade, o que significa já estar inserido no 
mundo da pixação e com muitas marcas pela cidade. Dessa 
maneira, os pixadores elevam o prestígio de seu pixo por 
estarem associados a uma grife e esta, por sua vez, consegue 
uma maior divulgação. Outros deveres daqueles que ingres-
sam numa grife são o de reverenciar os pixadores daquela 
aliança que já morreram, mesmo sem tê-los conhecido, e 
também o de ser inimigo dos pixadores das grifes adver-
sárias. Há uma grande rivalidade e muitos conflitos entre 
algumas grifes de pixadores.

Em São Paulo, a pixação estabelece uma relação bas-
tante complexa com outra manifestação estética, o grafi-
te. Enquanto em outras cidades do mundo o que aqui se 
denomina pixação é apenas um estilo dentro do grafite, na 
capital paulistana ela é vista por uns como o seu oposto – o 
grafite é entendido como arte enquanto ela é considerada 
sujeira e poluição visual – e, por outros, como um estágio 
inferior do grafite, que seria o patamar mais alto dessa for-
ma de expressão. Por conta dessa aversão à pixação, princi-
palmente pelo poder público e pela imprensa, os grafiteiros 
conseguiram adquirir até certa notoriedade junto à mídia e 
à população. Atualmente, muitos deles são contratados para 
realizar seus trabalhos em portas e fachadas de comércios, 
escolas e equipamentos públicos como forma de combate e 
prevenção à pixação. Além daqueles que têm seus trabalhos 
expostos em importantes galerias de arte da cidade. Contu-
do, conforme já afirmamos, a pixação e o grafite estabele-
cem relações que não podem ser resumidas nas fórmulas: 
grafite versus pixação ou grafite como evolução da pixação. 
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Há momentos entre essas duas manifestações estéticas de 
maior associação e outros de maior diferenciação. 

Os points ajudam a entender muito do modo pelo qual 
os pixadores se apropriam da cidade. Há vários pontos de 
encontro de pixadores em São Paulo, mas o mais importan-
te deles é o central. Por conta da repressão policial a esses 
encontros, ele já teve pelo menos três endereços: o Largo da 
Memória, no Vale do Anhangabaú, as imediações do Centro 
Cultural São Paulo e, desde 2005, o entorno da Galeria do 
Rock e da Galeria Olido, em frente ao Largo do Paissandu – 
todas localidades centrais da cidade de São Paulo. 

Os pixadores são, em sua maioria, jovens moradores de 
bairros periféricos de São Paulo e o seu point central cons-
titui um espaço de encontro de indivíduos de diferentes 
regiões. Sua localização na região central da cidade deve-
se justamente ao fato de esses jovens virem da periferia. O 
centro é um lugar estratégico por ser um ponto de conver-
gência e também um espaço de passagem para todos. Da 
mesma forma, ele é estratégico para o próprio ato de pixar 
o espaço urbano: “dá mais ibope pixar no centro, pois é por 
onde passam pixadores de todos os lugares”, afirmaram-me 
muitos deles. Em outras palavras, aquele que deixar sua 
marca nos muros e edifícios das áreas centrais de São Pau-
lo obterá maior visibilidade e, consequentemente, maior 
notoriedade junto aos seus pares. Na pixação, quem pixa 
no maior número de lugares, em pontos de maior destaque 
e em lugares mais arriscados consegue mais status dentro do 
circuito dos pixadores.

No point central, os pixadores tecem uma vasta e com-
plexa rede de relações de reciprocidade que se expande 
por toda a região metropolitana de São Paulo. Relações que 
geralmente se iniciam por uma prática bastante peculiar: a 
troca de folhinhas. Essa troca é o modo pelo qual jovens que 
não se conhecem no point podem estabelecer um primeiro 
contato. Um pixador, geralmente mais novo, aproxima-se 
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de outro, pergunta “o que ele lança”, “de qual quebrada 
ele é”6 e, enfim, pede para que ele assine uma folhinha. O 
outro, se for da mesma geração deste7, além de assinar a 
folhinha, solicita uma retribuição e também pede para o 
primeiro assinar uma folhinha para ele. As folhinhas são 
folhas de papel com dobras que demarcam linhas, nas quais 
eles pedem para que os colegas deixem a sua pixação escri-
ta. Elas são colecionadas em pastas e aquele que juntar mais 
consegue também maior destaque e reconhecimento no 
circuito da pixação. As folhinhas dos pixadores mais famo-
sos e mais antigos no ofício são as mais valorizadas. Além 
das folhas de papel, cadernos e agendas são outros suportes 
utilizados para as assinaturas. A coleção de assinaturas de 
pixadores constitui um acervo em que suas inscrições, tão 
efêmeras na cidade, conseguem uma permanência maior, 
constituindo para muitos deles uma memória da pixação e 
da própria juventude. 

A partir da troca de folhinhas, outras relações de reci-
procidade são acionadas. O point é um lugar para se divul-
gar festas de pixação que ocorrem nos bairros da periferia 
e produtos ligados à pixação, como vídeos e álbuns de cro-
mos de pixos. Contudo, a principal relação que ali se mobi-
liza diz respeito às alianças entre os pixadores e ao próprio 
deslocamento dos pixadores pela cidade. Ao encontrar com 
pixadores de outras regiões da cidade, distantes do seu local 
de moradia, eles estabelecem uma dinâmica em que combi-
nam entre si para um acompanhar o outro em pixações nos 

6 O termo quebrada é usado para denominar os bairros pobres da periferia de 
São Paulo. Ele também é muito utilizado pelos jovens do hip-hop. Voltaremos ao 
assunto mais adiante.
7 Na dinâmica da troca de folhinhas, os pixadores mais novos e menos experien-
tes são os que solicitam as assinaturas dos colegas em suas folhinhas. Já os mais 
velhos, com mais experiência e reconhecimento no mundo da pixação, são os 
que geralmente só assinam as folhinhas. Em um point, pode-se constatar que um 
jovem cercado por outros a lhe solicitarem autógrafos é um pixador mais antigo e, 
portanto, “mais famoso”.
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seus respectivos bairros. O point é um espaço para se fazer 
um rolê nas quebradas de outros pixadores. Isto permite o 
acesso a um bairro desconhecido com maior segurança e 
ainda garante que a pixação seja inscrita no maior número 
possível de lugares da cidade, o que lhe confere notorieda-
de. As alianças com outros pixadores para se fazer um rolê 
em outras quebradas não impede, entretanto, que muitos 
deles dirijam-se sozinhos a outras regiões da cidade, pois 
não há uma demarcação de territórios onde um grupo ou 
outro não possa pixar8. Além disso, quanto mais longe de 
seu bairro de origem um pixador conseguir chegar e dei-
xar sua marca, maior status ele obterá entre os pares. Para 
os pixadores paulistanos, não é bem visto alguém que atue 
apenas nas proximidades de onde mora; é preciso ir para 
longe, pixar no centro da cidade e em outros bairros distan-
tes para ser considerado um “pixador de verdade”9.

Essa relação com o espaço urbano faz com que os pixa-
dores estabeleçam um modo bem particular de desloca-
mento pela cidade, pois, em um primeiro momento, há os 
trajetos dos pixadores de seus bairros na periferia para os 
seus encontros no point e, em um segundo momento, a par-
tir dos contatos feitos com jovens de outros bairros no point, 
há os deslocamentos para outros bairros da periferia para 
pixar ou para participar de alguma festa de pixação. 

Além dos points e das festas que acontecem na perife-
ria, outros pontos importantes de encontro de pixadores 
em São Paulo, mas que não são exclusivamente deles, são 
as pistas de skate; o piso da Galeria do Rock – que concen-
tra ainda as lojas de produtos ligados ao hip-hop e à estética 

8 A única proibição neste sentido refere-se à não sobreposição de um pixo por 
outro, prática denominada por eles como atropelo. Os atropelos configuram a 
maior ofensa na prática da pixação.
9 Esse modo de apropriar-se do espaço urbano demonstra que, em São Paulo, a pi-
xação apresenta características diferentes do modelo de organização de gangues, 
que demarcam um território que não pode ser invadido por grupos rivais.
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afro – sem falar nos shows e nos eventos de hip-hop e de 
grafite. Todos esses espaços e eventos configuram uma par-
te do circuito dos pixadores na cidade que, como se pode 
perceber, perpassa práticas das quais muitos pixadores tam-
bém são adeptos, como o skate e o hip-hop. Dessa maneira, 
pode-se afirmar que o circuito dos pixadores em São Paulo 
dialoga com outros circuitos ou faz parte de um circuito 
maior, pois ele se insere em dinâmicas que remetem a um 
estilo de se vestir e de se portar considerado jovem e deno-
minado usualmente como “cultura de rua”.

a transgressão pelo risco 
Entre os pixadores, o que demonstra ter bastante impor-
tância é a dinâmica de criação dos riscos para se produzir 
excitação, expressas como anseio por adrenalina. Por isso, 
aquele que realiza a maior proeza e enfrenta os maiores 
desafios consegue maior reconhecimento. No entanto, é 
importante observar como esta questão configura-se entre 
os próprios pixadores, a partir de suas práticas na cidade. 
Ao invés da noção de delinquência, o melhor termo para 
analisá-los seria o da transgressão, pois há uma valorização 
desta ideia e de certa postura marginal, que está presente 
em diversos momentos de seu cotidiano e não apenas no 
ato da pixação. O fato de sempre tentarem passar por bai-
xo da catraca do ônibus, o consumo de drogas (principal-
mente maconha, cola e solventes) são formas de desafio às 
regras. Há também aqueles que praticam furtos. Esta é, ali-
ás, uma das formas encontradas por alguns para conseguir 
as latas de tinta spray, seja furtando-as diretamente em lojas 
de tinta, seja pelo dinheiro conseguido por meio de furtos 
de pequenos objetos (pilhas, aparelhos de barbear, cosméti-
cos, entre outros) em supermercados e vendidos no centro 
da cidade. Embora nem todos os pixadores admitam prati-
car furtos, menções a estes apareceram algumas vezes em 
suas conversas nos points. Eles se referem a esta prática pelo 
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seu artigo no código penal, o 155. Criou-se até uma grife 
exaltando o furto, a Love 155. 

Há, portanto, um flerte com a criminalidade, que para 
alguns se encerra nestas ações consideradas leves. Para 
outros, no entanto, tais atos podem transformar-se em uma 
participação efetiva em crimes mais graves, como o narco-
tráfico e os assaltos à mão armada. O modo como a polícia 
procede com eles nas ruas – quase sempre com violência – 
acaba por tornar a opção pela criminalidade ainda mais atra-
ente. Os pixadores relatam muitos casos de agressões verbais 
e físicas. Quando são flagrados pixando, o mais comum é 
terem os seus corpos pintados com suas próprias tintas. Pou-
cas vezes, no entanto, são presos. Neste contexto, desafiar ou 
enganar a polícia, ainda que não seja diretamente por causa 
da desigualdade de forças, é apontado por eles como um 
grande fator de motivação para a prática da pixação. 

Embora a questão de um certo desacordo com a ordem 
econômica e política estabelecida apareça de modo bas-
tante vago, as transgressões realizadas por estes jovens, em 
alguns momentos, adquirem também um caráter contesta-
tório. Muitos afirmam protestar por meio da pixação; pou-
cos, entretanto, sabem dizer claramente contra o quê. Con-
tudo, esta noção de contestação parece representar a ideia 
de que eles agem de forma negativa, indo contra as regras 
que regem a vida em sociedade, justamente para mostrar 
como as coisas estão erradas, como eles não têm oportu-
nidades etc. Por outro lado, esta também se torna uma 
maneira de justificar suas ações, tão mal vistas pelo restante 
da população. Ao se afirmarem como protestos, suas ações 
podem passar a fazer mais sentido para parte dos cidadãos 
paulistanos. Por isso, ao lado de algumas pixações surgem 
frases com conteúdo mais político e escrito de maneira legí-
vel para a compreensão de quem não pertence à dinâmica, 
tais como: “ajudando a destruir um país malgovernado” ou 
“só paro de pixar quando os políticos pararem de roubar”. 
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Contudo, o que fazem, muitas vezes, é dizer que todos prati-
cam crimes no país, mas apenas eles são condenados. Assim 
se posicionam quando são acusados de vândalos, como se 
sua prática fosse um mal menor se comparada aos outros 
problemas do país – como os políticos corruptos, exemplo 
sempre levantado. Quando são entrevistados por jornalistas, 
eles articulam esse discurso do protesto muito bem. 

Outra expressão desta relação dos pixadores com a 
transgressão refere-se aos próprios nomes dos grupos dos 
pixos, que apontam para algumas regularidades analíticas. 
Em grande parte, o conteúdo expresso nas marcas pixadas 
remete a temáticas associadas à transgressão e à margina-
lidade. Em alguns casos, incorporam-se adjetivos com os 
quais o senso comum, a imprensa e mesmo o poder público 
costumam designá-los: vândalos e delinquentes. Essa forma 
como são tratados em geral também acaba por reforçar a 
afirmação de uma postura marginal e transgressora. Pode-se 
perceber, nas denominações das pixações, três grandes con-
juntos temáticos: a criminalidade, a sujeira e a loucura, esta 
última associada às drogas ou ao próprio ato de pixar10.

Além da transgressão e da marginalidade, outra possibi-
lidade de interpretação é a apresentada por Angelina Peral-
va (2000), que tenta explicar o ingresso de parte da juventu-
de no narcotráfico e na prática do surfe ferroviário11 no Rio 
de Janeiro a partir da ideia de risco. Segundo esta autora, 

10 1 – Criminalidade e marginalidade: Acusados; A Máfia; Arsenal; Arteiros; Artigo 12 
[artigo do Código Penal que se refere ao tráfico de drogas]; Baderneiros; Bandit’s; 
Chacina; Delinquentes; Facção; Febem; Fugitivos; Gangsters; Homicidas; Ilegais; 
Imorais; Justiceiros; Kaloteiros; Kanalhas; Larápios; Marginais; Metralhas; Parasi-
tas; Patifes; Pilantras; Rifle; Sacanas; Sapecas; Skopetas; Suspeitos; Vadios; Vagais; 
Vândalos; Vítimas. 2 - Sujeira, excremento e poluição: Abutris; Arrotos; Dejetos; Ka-
tarro; Lixomania; Os Cata Lixo; Os Dorme Sujo; Perebas; Sujos; Trapos; Vômitos. 
3 – Loucura, drogas e seus efeitos: Adrenalina; Aloprados; Alucinados; Brisados; Cana-
bis; Chapados; Dopados; Duentes; Hemp’s; Jamaica; Lunáticos; Pirados; Malucos; 
Marofas; Os Fuma Erva; Psicopatas; Psicose; Vício.
11 Uso “não convencional” dos trens, em que os jovens vão do lado de fora dos 
vagões, equilibrando-se sobre o teto como se surfassem.
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esses jovens, pobres em sua grande maioria, estariam mais 
submetidos aos riscos urbanos e, em especial, aos da vio-
lência. Por esse motivo, as condutas de risco poderiam se 
apresentar como forma de resposta ao próprio risco. Segun-
do Peralva, isto decorreria do fato de já haver uma familia-
ridade com o risco. No caso dos pixadores, entretanto, a 
conduta de risco constitui também outra maneira de trans-
gredir, pois o que eles querem é ir além do que as regras 
impõem e desafiar os perigos. O risco, aliás, parece ser a 
principal transgressão que estes jovens procuram. Não por 
acaso, quem pixa em lugares de maior dificuldade, seja pela 
altura, seja pela vigilância, adquire maior notoriedade. 

Para se entender por que esses jovens infringem as nor-
mas e buscam – como o risco de escalarem edifícios altos, 
de serem pegos pela polícia e mesmo assassinados por um 
segurança particular – é preciso retomar a principal carac-
terística da pixação: a efemeridade. Esta parece ser o maior 
obstáculo que desejam superar com suas pixações pela cida-
de. De forma paradoxal, eles tentam imortalizar seus nomes 
em um suporte extremamente efêmero que é a paisagem 
urbana. Enquanto fixam suas marcas com letras estilizadas 
à procura “da fama por outros meios”, como costumam 
afirmar, a cidade tenta arrancá-las da paisagem. As coleções 
de folhinhas aparecem, nesse sentido, como uma forma de 
fazer com que os seus pixos permaneçam e não sejam apa-
gados da memória. 

Muito mais do que fugir da condição de anônimo, eles 
querem a permanência de seus nomes para que seus cole-
gas possam admirá-los. Assim, os pixadores aproveitam-se do 
anonimato proporcionado pela metrópole para estampar 
seus pseudônimos pela cidade e tornarem-se conhecidos 
entre os seus pares, sem, no entanto, deixarem de ser anô-
nimos para o restante da cidade. Nos muros, nos prédios, 
no grupo de amigos, nas revistas e na televisão, nas pastas 
com as folhinhas, nas histórias das aventuras, o que se busca 
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é uma continuidade, algo que vença a efemeridade caracte-
rística da pixação e que permita que a sua marca possa ser 
apreciada por futuras gerações de pixadores. Porém, para 
eles próprios, a pixação também é algo passageiro em suas 
vidas. Nenhum deles quer realmente continuar correndo 
riscos por muito mais tempo. Embora haja pixadores que 
já chegaram à faixa dos 30 anos, eles são exceções e, em 
sua maioria, ou não pixam mais, ou pixam com frequên-
cia muito menor que os mais novos e, mesmo assim, em 
lugares que não ofereçam grandes ameaças. A maioria dos 
mais velhos apenas goza do fato de ter começado a pixar 
há muito tempo e de, por isso, possuir grande admiração e 
respeito por parte dos pixadores.

periferias no centro
No centro de São Paulo, todas as noites, uma vez por sema-
na, jovens de diferentes bairros da periferia de São Paulo 
encontram-se e articulam um espaço de trocas pautado 
pelas regras da pixação e por determinados elementos que 
podem ser atribuídos como sendo característicos de deter-
minados segmentos, majoritariamente juvenis, de morado-
res da periferia paulistana. “De qual quebrada você é?”; esta 
é uma das primeiras perguntas que um pixador faz a outro 
que ainda não conhece. Isto mostra, logo de início, que ser 
de alguma quebrada é um fator importante ali. Esse termo 
evoca uma identificação com o espaço da periferia, ou com 
a representação que estes jovens constroem deste espaço. 
A quebrada remete ao risco, à violência e à carência, mas 
também ao sentimento de pertencimento e às relações de 
solidariedade e companheirismo. 

A identificação mais ampla que muitos grupos juvenis 
têm estabelecido com a periferia faz com que esta, e conse-
quentemente a noção de quebrada, torne-se uma categoria 
mais ampla que alude à força e à coragem daqueles que dela 
fazem parte. Magnani (2006) relaciona esta apropriação do 
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conceito de periferia com o movimento descrito por Mar-
shall Sahlins, no qual os atores sociais assumem a cultura 
como elemento de afirmação e resistência, ao mesmo tempo 
em que a problematização desse conceito é feita pelos antro-
pólogos. O discurso dos rappers sobre a periferia, por exem-
plo, deixa o foco no estigma um pouco de lado e direciona 
sua atenção mais ao pertencimento do que à carência.

Ao se reconhecerem como moradores de bairros con-
siderados quebradas, os pixadores diminuem a distância 
entre eles, o que propicia contato e trocas. A periferia para 
eles ultrapassa a referência espacial, torna-se um modo de 
proceder na cidade em que se deve ter algumas referências 
comuns, dominar certos códigos tidos como próprios dos seus 
moradores. Assim, mesmo que um pixador more no bairro 
de Vila Joaniza, na zona sul, e outro em São Mateus, na zona 
leste, eles estarão ou se sentirão próximos por serem ambos 
moradores de quebradas. Percebem-se, então, dois movimen-
tos. O primeiro refere-se a uma universalização desta noção 
que incorpora a representação da periferia, pois ser de algu-
ma quebrada é morar na periferia da cidade e, portanto, par-
tilhar certos valores comuns. É justamente por conta dessa 
universalização que a defesa de um território não demonstra 
grande força na prática cotidiana dos pixadores. Já o segundo 
movimento trata de uma particularização dessa mesma ideia 
que valoriza o bairro em que se mora. Quebrada, segundo 
essa percepção, refere-se ao seu próprio bairro, ao seu “peda-
ço”, conforme a categoria elaborada por Magnani (2000) ao 
abordar as relações de sociabilidade em bairros da periferia 
de São Paulo. Nessa acepção, o pixador identifica-se primeiro 
com o indivíduo que mora no seu pedaço, na sua quebrada, 
mas sem perder a identificação com os moradores de outras 
quebradas. Assim, ser de uma quebrada significa pertencer a 
um bairro específico e fazer parte de uma rede de relações 
particularizadas, mas também significa ser da periferia de São 
Paulo e estar inserido em uma rede mais geral de relações.
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Esses dois movimentos estão sempre atuando simultanea-
mente na concepção de quebrada, corrente entre os pixa-
dores. Um valoriza o bairro, o local de moradia, portanto, 
restringe. O outro universaliza, explicitando uma condição 
comum: a de moradores dos bairros pobres da periferia, que, 
neste caso, aponta para uma reversão de estigma, pois se tor-
na valor positivo. Há, entretanto, um receio entre os pixado-
res dessa valorização da quebrada apenas como bairro onde 
se mora. Ocorre certo mal-estar quando há uma sobrevalori-
zação da própria quebrada, principalmente quando se aponta 
para uma rivalidade com outras regiões ou bairros da cidade. 
Eles, de certa maneira, tentam evitar as disputas que tenham 
o território e a defesa deste como referência. Quando a valori-
zação do bairro acontece, é de maneira velada e sutil. 

Com a valorização da noção de periferia12 entre os pixa-
dores – inspirada em grande parte pelo movimento prota-
gonizado pelo hip-hop – pode-se perceber nos encontros do 
point a criação de uma lógica em que não ser da periferia 
torna-se um elemento de pouco ou nenhum prestígio. Esse 
fato pode ser comprovado pelo modo como os jovens mais 
abastados que ingressam na pixação tentam disfarçar sua 
origem social, escondendo o seu local de moradia ou incor-
porando certo estilo periférico de se vestir que alude, em 
grande medida, ao estilo hip-hop. Com isso, periferia passa 
não apenas a ser uma categoria espacial, como também 
uma categoria identitária que faz referência à pertença de 
classe, mas que não se restringe a esse fator. Categoria que 
também traz consigo modos particulares de se portar e de 
se relacionar com os pares da periferia. 

Um dos elementos relacionais importantes neste contex-
to e que é bastante forte entre os pixadores é a questão da 
humildade. Em diversos momentos os pixadores ressaltavam 

12 Atualmente, esse movimento de valorização da periferia tem tido grande reper-
cussão em outras práticas culturais, como o movimento de literatura periférica e 
de saraus na periferia. Ver Nascimento (2006) e Hikiji (2008).
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a sua importância. Sobre o estabelecimento de contato inicial 
com outro pixador no point, diziam, é preciso “saber chegar 
na humildade”. Uma pessoa considerada portadora de humil-
dade é tida como de grande valor entre eles. Porém, não se é 
humilde quando se rebaixa ao outro, mas quando não se age 
com superioridade e arrogância. Curiosamente, por meio de 
uma prática em que se destacar e aparecer mais do que os 
outros é a regra, os pixadores têm na valorização dessa noção 
própria de humildade um modo de garantir as relações de 
troca e aliança que estabelecem em meio às rivalidades e con-
flitos suscitados pela competição no mundo da pixação. 

Entretanto, a humildade para os pixadores pode apa-
recer com formas e significados diferentes. No instante em 
que entram em contato com outros personagens da cidade, 
quando parados pela polícia ou quando precisam viajar de 
ônibus sem pagar, eles põem em prática, com humildade 
e com certa subserviência, o modo mais adequado para se 
portar com esses atores sociais detentores de algum poder. 
Nesses casos, adota-se uma estratégia para não ser punido 
ou para se conseguir certos benefícios; trata-se, pois, de 
uma humildade dissimulada. Na relação com autoridades 
de menor poder, ou que não detêm o monopólio legítimo 
da coerção física, a humildade como subserviência pode ser 
usada como uma estratégia inicial para a obtenção de deter-
minados fins, mas, assim como na relação entre eles, a con-
duta humilde pode ceder lugar a uma atitude de confronto. 
Entretanto, eles não assumem que a postura adotada com 
esses personagens seja a de humildade, pois o que enten-
dem por esse termo apenas se concretiza entre os iguais, 
entre eles que são pixadores. Tem-se, então, a outra forma 
de manifestação da humildade, do modo como ela realmen-
te é entendida no contexto da pixação.

Deve-se destacar, contudo, que a valorização da noção 
de humildade não é exclusividade dos pixadores, mas um 
elemento muito suscitado por outros grupos juvenis ligados 
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à periferia, como o hip-hop e as torcidas organizadas, mas 
também no mundo prisional13. A humildade, na verdade, 
faz parte de um tríptico em que estão presentes, além dela, 
as ideias de lealdade e de proceder, constituindo um pre-
ceito bastante citado entre grupos cuja composição é majo-
ritariamente da periferia da cidade14. A noção de proceder 
remete a dois significados: o de procedência (de origem, de 
proveniência) e o de procedimento (de modo de portar-se, 
enfim, de comportamento). Pode-se afirmar que estes dois 
sentidos da palavra proceder estão presentes no uso feito 
pelos pixadores e por estes outros grupos. Assim, para eles, 
o proceder refere-se a normas de procedimento permeadas 
por noções de procedência social. Neste sentido, agir com 
humildade é um procedimento valorizado pelos pixadores 
em seu circuito e demonstra que aquele que o faz seja con-
siderado alguém que detém proceder, que conhece os códi-
gos e sabe estabelecer relações.

As dinâmicas da relação com a periferia – como espaço 
mais geral de articulação que extravasa o bairro particular 
– e as regras de procedimento relacionais afetam o próprio 
modo da pixação paulistana, pois, para esses jovens, sair 
para pixar em outras regiões da cidade é muito mais inte-
ressante do que apenas pixar em seu próprio bairro. Para 
eles, inclusive, é no momento em que deixam de atuar ape-
nas na quebrada onde moram e saem para pixar em outras 
quebradas, ou mesmo no centro da cidade, que se tornam 
pixadores de verdade. Quando indagados sobre o ano em 
que iniciaram, a maioria deles apresenta duas datas, aquela 
em que começou no bairro de uma forma mais localizada 
e menos intensa e a data de quando “realmente” iniciou-se 
na pixação; ou seja, de quando saiu para pixar em outras 
quebradas, em outras partes da cidade, que não a região 

13 A esse respeito ver a análise da noção de proceder feita por Marques (2007).
14 Esse é o caso da torcida organizada de futebol do Corinthians, a Gaviões da Fiel, 
que tem como lema: Lealdade, Humildade e Procedimento.
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próxima ao local de moradia. Desse modo, a pixação em 
São Paulo não funciona como demarcadora de um territó-
rio específico, onde outros grupos não podem entrar. 

Circular pela cidade e deixar sua marca é a regra prin-
cipal da pixação. No entanto, é difícil afirmar que os pixa-
dores sejam desterritorializados, conforme apontam muitos 
estudos sobre grupos juvenis inspirados por autores como 
Deleuze e Guattari (1997) ou Maffesoli (2001). Na verdade, 
a partir desta valorização da periferia como categoria de per-
tencimento e de reconhecimento, pode-se dizer que os pixa-
dores são hiperterritorializados, pois, mesmo em seus encon-
tros no point do centro da cidade, são as relações concebidas 
sobre e na periferia que estão sendo postas em ação. E nessa 
dinâmica da pixação, a periferia aparece, simultaneamente, 
como una e múltipla. Dessa forma, pode-se afirmar que, se 
toda desterritorialização implica uma reterritorialização em 
outros termos, conforme apontam Deleuze e Guattari, os 
pixadores, ao percorrerem a cidade para os encontros nos 
points, para ir às festas ou mesmo para deixar sua marca em 
um muro, estão em um processo constante de reterritoriali-
zação da periferia. A pixação é nômade; os pixadores, não.

alexandre barbosa pereira
é doutorando em Antropologia Social pelo PPGAS/USP e 
pesquisador do NAU/USP.
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moral da polítICa e antropologIa 
das relações de poder no sertão de 
pernambuCo*

Jorge Mattar Villela

apresentação
O Sertão de Pernambuco é historicamente conhecido pelos 
seus malfeitos. Ainda quando os malfeitos tornam-se fol-
clore. Ao contrário do Ceará e de outros estados nordesti-
nos, Pernambuco não costuma ser apontado como um dos 
focos de fome e miséria que de tempos em tempos assola 
o interior dessa região. Cangaceiros e salteadores de estra-
das, indígenas rebelados, vinganças de sangue, brigas de 
família, sedições; estas eram as preocupações dos governos 
estaduais e dos responsáveis pelas forças policiais durante a 
Primeira República (Villela, 2004). Os discursos das auto-
ridades acerca destes distúrbios – situados entre ameaças à 
ordem pública e à segurança individual – efetuaram uma 

• Uma versão deste artigo foi apresentada no Simpósio de Antropologia “Entre o 
legal e o ilegal”, realizado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
da UFSCar em 2008. Gostaria de agradecer a todos os participantes que comen-
taram e propuseram ideias para melhorá-lo. A responsabilidade pelos equívocos, 
como se sabe, é minha. Manifesto minha gratidão também aos meus amigos de 
Jordânia e à juíza e à promotora daquela comarca pela generosidade, recepção e 
colaboração irrestrita com esta pesquisa. Os dados necessários para este artigo não 
teriam sido coletados sem a ajuda deles.
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divisão entre o Pernambuco contemporâneo destes agentes 
de enunciação e o Pernambuco pretérito, atrasado. Relega-
da ao passado eterno, submetida a uma ordem social anti-
quada e inadequada ao tempo presente, assim permanece 
aquela região, segundo os demais agentes de enunciação 
que se multiplicaram ao longo das décadas: juristas, jorna-
listas, cientistas políticos, sociólogos, historiadores. Apenas 
os antropólogos não o fizeram, mas talvez por falta de opor-
tunidade1. Ainda na Primeira República, o Sertão foi posto 
na parte de lá do muro que separa modernidade e tradição. 
Uma vida diferente, homens rústicos, uma região violenta, 
um outro tempo. “Alocronismo” (Fabian, 1983): uma tem-
poralidade que simultaneamente nega coevidade a certos 
grupos humanos, como, por exemplo, os “primitivos” e as 
populações “tradicionais”, sobretudo as camponesas, e con-
vive com a exigência metodológica da pesquisa que situa 
num mesmo tempo pesquisadores (modernos) e pesquisa-
dos (tradicionais ou primitivos).

As autoridades estaduais esforçaram-se para distinguir-se 
dos potentados locais. Elas se consideravam modernas, 
democráticas e legais, em oposição a eles, arbitrários, anti-
quados e ilegais. A distinção traçava-se por critérios geo-
gráficos, calcados sobretudo nas teses do isolamento. Os 
defeitos das suas instituições foram debitados nas contas 
dos chefetes de campanário 2: impunidade, promiscuidade 
entre policiais e civis, precariedade da situação geral dos 
municípios, proteção a criminosos. Mas foram debitados 
também à suposta ignorância da população e ao mau 
uso que faziam da instituição do júri. Relações inadequa-
das entre regras jurídicas e costumes locais provocaram, 

1 A primeira etnografia sobre o Sertão de Pernambuco foi escrita em 2001 e publi-
cada em 2002 (Marques, 2002).
2 As palavras ou expressões que aparecem em itálico, salvo por aquelas em língua 
estrangeira, fazem parte do repertório de termos, noções e conceitos nativos.
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dizia-se então, o domínio das primeiras pelas últimas e 
uma situação geral de insegurança.

O temor que o Sertão desperta atualmente (ou ao 
menos despertava há poucos anos) na população litorânea 
é, portanto, cultivado há décadas e alimentado diariamente. 
Tráfico de drogas, assaltos a cargas nas estradas, pistoleiros 
de aluguel e brigas de família, ao lado das tragédias pro-
vocadas pelas secas (de resto, segundo meus colaboradores 
locais de pesquisa, hiperbolizadas pelos jornalistas), são os 
únicos temas que permitem ao semiárido pernambucano 
sair do anonimato em que está imerso. Os habitantes das 
demais regiões do país, raramente ouvimos falar do Sertão 
de Pernambuco se a notícia não remete às páginas policiais 
e às tragédias climáticas. 

Mesmo recentemente, os estudos sobre o Sertão 
mantiveram-se sob o domínio deste antigo discurso, das 
teses veterorrepublicanas que engendraram noções hege-
mônicas nas nossas ciências sociais, como as de coronel 
e coronelismo. As teses do isolamento, irmãs das teses 
presididas pelo princípio do “alocronismo”, atravessaram 
as décadas, explicando a violência, a sociedade e a políti-
ca sertaneja (ainda que possivelmente nenhum cientista 
social tenha pesquisado na região3). Explicações que não 
raro esbarram em diversos problemas que poderiam ser 
esquematizados da seguinte maneira: 1) elas desembocam 
necessariamente numa topologia do poder cristalizado no 
monopólio ou no controle dos recursos por uma classe, 
por um grupo, ou em certos casos, por um indivíduo (tese 
da oligarquia); 2) elas reduzem a uma relação diádica 
uma multiplicidade de fatores que ligam patrões a clientes 

3 Um exemplo particularmente claro desta má compreensão pode ser visto em 
Pandolfi (1986). Não seria justo nem honesto, porém, generalizar a abordagem 
da ciência política brasileira acerca da política eleitoral do Sertão de Pernambuco 
a partir deste trabalho já antigo e mal formulado.
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(tese do binarismo); 3) elas submetem todas essas relações 
à circulação de bens e serviços, ao traduzir para o idioma 
da reciprocidade as diversas motivações que mantêm vivas 
as solidariedades polimorfas e multifuncionais existentes 
(tese troquista).

Muito pânico tem sido infundido ao se descreverem 
as relações evidentes, possíveis ou veladas entre violência e 
política eleitoral. Na história moderna, a democracia e as 
nações foram construídas com carne e sangue, à base de 
limpeza étnica e restrições civis; quer no ocidente, quer 
no extremo oriente moderno. Para usar a terminologia de 
Tambiah (1996) ao falar do sudeste asiático, não é raro que 
os Estados-nação derivem para formas violentas de etnona-
cionalismo. A democracia, como uma dentre muitas formas 
de governar os homens, supõe alguma carga de violência 
superficial ou profunda, assim como exige alguma escro-
queria nos mais diversos níveis de intensidade4. 

Por este motivo, seria ingênuo dedicar ao Sertão, ao 
Nordeste, ao Brasil, um estudo que enfatize as relações da 
violência com as eleições. Porque isso poderia ser feito, 
como de fato o foi, para os EUA das décadas de 1980 e 1990 
(Jankowski, 1991). Seria igualmente injusto dedicar àqueles 
mesmos lugares estudos cuja ênfase repouse na patrona-
gem ou no clientelismo. Há muito tempo, isso poderia ser 
feito, por exemplo, para o Canadá (Lemieux, 1970). Seria, 
preconceituoso, por fim, circunscrever os estudos políticos 
sobre o nepotismo apenas aos meus colaboradores locais de 
pesquisa. De algum modo, comedido decerto, isso tem sido 
feito para o caso francês (Abèles, 2001; 2002). 

Na melhor das hipóteses, mesmo se não se emprega 
este termo, compreende-se que justiça, política ou demo-
cracia representativa sofrem processos de vernaculariza-

4 A respeito de uma thanatopolítica paralela ao biopoder, ver Foucault (entre ou-
tros lugares, 1985, pp. 129-133).
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ção em ambientes “tradicionais”, assim como Michelutti 
(2007) defende para o caso da Índia. Ou seja, em meio ao 
ideal democrático, encontram-se variantes (a indiana, para 
Banerjee, 1999; a brasileira, para Mayer e Weatherhead, 
1964, são dois exemplos importantes), encaradas como 
arcaísmos, desvios, corruptelas, misturas do ideal às práti-
cas locais etc. Uma quantidade importante dos escritos que 
se podem classificar sob a rubrica de uma “antropologia da 
democracia” (Paley, 2002) trabalham nos termos de um cho-
que entre o que estava (as práticas políticas “tradicionais”) 
e o que chegou (os “ideais democráticos”), seja nos perí-
odos de redemocratização (Taylor, 1993; Schirmer, 1998; 
Aretxaga, 2000), nos pós-coloniais (West, 1998; Shaffer 
[1997] apud Paley, 2002); Comaroff e Comaroff, 1997), nos 
pós-socialistas (Bellier [2000] apud Paley, 2002; Burawoy et 
al. [1999] apud Paley, 2002). São iniciativas, portanto, seme-
lhantes às de Geertz (1963), estimuladas por seu conceito 
de “sentimentos primordiais” (endógenos ou autóctones) 
em choque com o novo ordenamento cívico (o democráti-
co, exógeno e alóctone, portanto). Talvez a única e peque-
na alteração de lá para cá, ao menos em língua inglesa, 
tenha sido a ênfase na interpretação da democracia ociden-
tal pelas instituições ou pelas tradições nativas (Gershière, 
1997; Herzfeld, 1985; Yashin-Navaro, 2007).

No caso da variante brasileira, como se sabe, atribui-se 
à família patriarcal (carregada de todo o sal da violência, da 
imposição, da biologia) o seu traço diacrítico5. Trata-se, por-
tanto, de um intruso nos ideais da democracia representati-
va, universalista, cuja modernidade construiu-se empregan-
do suas formas usuais de purificação: limpeza étnica para os 
povos, “limpeza ontológica” para as ideias (Almeida, s. d.). 

5 Aqui as referências seriam inúmeras e repetitivas; bastará, parece-me, visitar Du-
arte (1966); Candido (1951); Freyre (1964). Para uma abordagem sintética do 
problema, ver Corrêa (1994).
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Já há tempos antropólogos e outros cientistas sociais apon-
tam para esta prática dos Estados-nação: extirpar do que 
consideram práticas políticas outros aspectos da vida social 
(Herzfeld, 1992; Kuper, 1988; Fabian, 1983; Carrier, 1995; 
Donzelot, 1986; Nathan, 2001; Jullien, 2008). O Ocidente 
moderno tentou livrar-se da agência das coletividades fami-
liares em suas outras zonas de atividade, como, por exem-
plo, a política. Procurou, com êxito, se aderirmos às teses 
de Donzelot (1986, pp. 47 e passim), desenraizar a família 
de suas conexões coletivas, acompanhando a fabricação do 
indivíduo moderno. Esforçou-se, enfim, para reduzir sua 
ação política a um grau próximo de zero, assim como mini-
mizar a ação política dos indivíduos, agentes políticos inter-
mitentes nas democracias modernas, circunscrevendo-a à 
região em que podia atuar a Razão, este grande soberano 
na Idade Moderna6. A crença nestas purificações – as dis-
tinções operadas entre a Democracia e as práticas políticas, 
associadas àquelas de colonização e dominação entre Esta-
dos –, forneceu muitas vezes as condições necessárias para 
as elaborações de escalas de perfeição baseadas antes nos 
ideais do que na diversidade das práticas. Assim, em cer-
tos casos, observam-se análises das práticas dos países cen-
trais identificados aos ideais democráticos e suas respecti-
vas falhas associadas às práticas dos países periféricos: más 
cópias dos primeiros, corruptelas suas. 

A antropologia política processualista, que sucedeu 
a estrutural-funcionalista inglesa, estabeleceu métodos 
novos de pesquisa para o estudo da política em socieda-
des complexas7. Sua proposta, como se sabe e em linhas 

6 A respeito desta última operação, ver Garrigou (1988).
7 Boissevain e Mitchell (1973) fazem uma crítica ao estrutural-funcionalismo logo 
na primeira página da sua coletânea, baseada na visão estática, corporativa e jura-
lista da sociedade, segundo seus críticos, formulada por essa escola. Outras críticas 
ao estrutural-funcionalismo e propostas processualistas aparecem em outras cole-
tâneas clássicas: Banton (1966), Swartz et al. (1966), Swartz (1968), Eisenstadt e 
Roniger (1984), Gellner e Waterbury (1977) e Schmidtt et al. (1977).
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muito gerais, era substituir a primazia da estabilidade pela 
da mudança, dos grupos corporados pela das redes e liga-
ções interindividuais diversas, e, enfim, do equilíbrio pela 
do conflito. É curioso notar que os processualistas não 
procuraram criticar a abordagem alocrônica dos funcio-
nalistas, ao enfocar seus estudos tanto em zonas periféri-
cas do mundo democrático (Mediterrâneo, Ásia, América 
Latina) quanto nas franjas de legalidade. Se por um lado 
a legalidade fora substituída em certos casos etnografica-
mente pela legitimidade dos territórios ou das comunida-
des morais, as práticas descritas nos mais diversos traba-
lhos navegam em águas suspeitas; ora na raia da patrona-
gem e do clientelismo, ora na da corrupção estrita. Por 
outras palavras, conforme já se notou (Goldman, 2007), 
as redes que descrevem muitos dos processualistas falam 
de funcionamentos contraventores dos princípios univer-
salistas da democracia representativa. O problema central, 
parece-me, é que a junção do objeto empírico com a abor-
dagem propriamente dita, mais o conjunto nocional acio-
nado, induzem preconceitos já instaurados anteriormente 
à pesquisa. A antropologia processualista foi mais uma pá 
a cavar o fosso entre os de lá e os de cá, a demonstrar a 
má qualidade de certas cópias quando cotejadas com seus 
originais euro-americanos. Enfim, salvo raras e honrosas 
exceções (Gershière, 1997 e Yashin-Navaro, 2007; 2009), 
assim se tem feito antropologia da democracia. Se acredi-
tarmos no artigo recapitulativo de Paley (2002), pouco se 
realizou em antropologia de língua inglesa que escape a 
este modelo.

Aqui se situa certamente um dos problemas da minha 
própria pesquisa. Compra e venda de votos, pistolagem, cor-
rupção; ali, onde a fama antiga de contravenções de toda 
ordem fermentou-se na história bem-sedimentada pelos 
discursos imponentes dos grandes juristas formados na 
Faculdade de Direito de Pernambuco e regada cotidiana-
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mente pelos célebres nomes da ciência social de toda parte 
(Leal, 1997; Freyre, 1964; Queiroz, 1976, para citar apenas 
os mais célebres e mais fundantes, em que pesem as suas 
diferenças de abordagem, objetivo e enfoque, e estarem em 
times adversários na história da sociologia brasileira). São 
assuntos problemáticos para quem não pretende colher os 
frutos do preconceito. Conforme me perguntaram alguma 
vez, por que o Sertão? Não seria mais indicado, por exem-
plo, Nova Iorque? Decerto, porque seria possível mostrar, 
lá nos Estados Unidos, práticas que ressoam no interior de 
Pernambuco, que são detectadas sem observação por profis-
sionais de toda natureza quando pretendem deixar de fora 
do presente esse ou aquele coletivo humano. Mas se me 
livro (ou os livro a eles, sertanejos) do arsenal conceitual 
do processualismo, do juralismo, do Estado-nação, da teoria 
política, dos modelos e das cópias, e me submeto à própria 
expertise dos meus colaboradores locais de pesquisa, tudo 
mudará de figura, a meu ver8: lançar mão do método de 
pesquisa intensiva de campo, reforçando o domínio empí-
rico sem o substantivar, do estilo etnográfico de apresen-
tação; enfim, levar a sério os conceitos e as teorias nativas. 
De resto, trata-se de uma promessa formulada pela antro-
pologia da democracia de Paley (2002), cuja realização não 
me parece plena nos trabalhos dos autores que o artigo se 
encarrega de expor. 

Se o fosso entre “nós” e “eles” é cavado com mais ou 
menos vigor ainda por aqueles que pretendem criar pon-
tes entre as margens, o mesmo ocorre no que toca a diver-
sos intervenientes nos processos eleitorais, sobretudo os 

8 Por outras palavras, trata-se de assimilar em minha pesquisa as recomendações 
sugeridas pelo projeto do Núcleo de Antropologia da Política (NuAP, 1998) e por 
alguns dos antropólogos cujas pesquisas foram norteadas mais ou menos proxima-
mente a esta proposta (Palmeira 1992; 1996; Palmeira e Heredia, 1993; Chaves, 
2003; Goldman, 2007; Marques, 2002; 2003). Para uma reflexão sintética do pro-
blema da família, da política e da violência, ver Marques et al. (2007). 
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representantes da justiça. A breve etnografia que aparece 
adiante pretende mostrar como se comportam os lados que 
se formam quando um deles pretende isolar-se do outro 
e ao mesmo tempo construir uma imagem de si mesmo 
como educador. O resultado esperado não é uma espécie 
de comédia dos erros, mas a possibilidade de aliar o estudo 
antropológico da política com o exercício de uma antropo-
logia das relações de poder que substituiria um ensaio de 
antropologia da moral ou das moralidades. Antes, portan-
to, talvez seja necessário fazer uma pequena reflexão acerca 
deste último aspecto.

uma moral e várias moralidades?
O que se pode entender por antropologia da moral e o 
que há de novo nesta expressão para uma atividade do 
saber forjada em boa medida pelo pensamento durkhei-
miano cujo último objetivo (considero o de maior impor-
tância) era precisamente o de elaborar uma ciência da 
moral? De pouco adiantará, parece-me, a ligeira substitui-
ção da palavra moral por moralidades. Assim, no lugar de 
uma antropologia da moral, teríamos uma antropologia 
das moralidades, a saber, aquela que substitui o singular, 
absoluto e universal pelo plural, relativo e cultural. A tare-
fa empreendida por Boas, a seguir-se o influente artigo de 
Stocking Jr. (1968) e que derivou no relativismo cultural 
norte-americano, embora tenha reconhecido o valor das 
diversas culturas, preservou intacta a crença em valores 
universais. Crença que subverteu de certo modo o projeto 
antropológico boasiano convertendo-o em antropologia 
aplicada (Yans-McLaughlin, 1986). 

Se é insuficiente o movimento de transformar a moral 
em moralidades, será preciso, então, levar às últimas con-
sequências a tarefa de um relativismo moral; ato perigoso 
para certos casos de pesquisa. A começar por relativizar, 
não a moral ou as moralidades dos demais, mas a nossa 
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própria9. Relativizar os nossos universais: Direitos Huma-
nos, as noções de Justiça, Bem, Igualdade e, para o nosso 
caso particular, a Democracia. Seria preciso, de fato, fazer 
uma antropologia menos humana, demasiado humana. 
Ou, por outras palavras, tomar como objeto de pesquisa, 
no sentido forte da expressão, aqueles que, formados pelo 
tripé grego, romano e cristão, formularam para nós, sob 
a égide da filosofia (o logos, o conceito, o saber), da jus-
tiça (a lei, a cidadania, o Gênero Humano) e da religião 
(a evangelização, o espírito, o amor), os nossos universais 
(Jullien, 2008, pp. 69 e passim)10. Por outras palavras, as de 
Michel Foucault, seria preciso fazer ao mesmo tempo mais 
e menos do que uma história ou antropologia social, mais e 
menos do que uma análise formal do pensamento. Seria 
preciso simultaneamente desnaturalizar e desuniversalizar 
a existência humana (Foucault, 1994d, pp. 777 e ss.). Ou 
ainda, reconhecer a existência de uma formação históri-
ca da humanidade pelas práticas e pelos saberes segundo 
processos obscuros (porém não escamoteados, ao contrá-
rio, obscuros porque excessivamente expostos, habitualiza-
dos) de produção das categorias universais do pensamento 
(Foucault, 1994d, pp. 777 e ss.).

Vejamos, por exemplo, os que estudam o que Schneider 
e Schneider (2008) chamaram de “antropologia do crime e 
da criminalização”. Nas pesquisas sobre o crime, temos o par 
segurança pública/estudos da violência, embora o segun-
do termo não seja consolidado para os que não pretendem 
que suas pesquisas sejam aplicadas ou contribuições para 

9 Outra vez, é provável que a grande iniciativa seja ainda a de Jullien, ao esforçar-
se por pensar as obras dos que fundaram para nós uma moral, os filósofos ilumi-
nistas, num diálogo com a filosofia clássica de Mêncio (Jullien, 2001).
10 Talvez os primeiros enunciados a esse respeito no século XX, embora com ma-
terial, objetivo e foco distintos, tenham sido os de Foucault (1994b, pp. 473 e ss.). 
Em linhas muito gerais, Foucault diz a Chomsky, então defensor de alguns univer-
sais da natureza humana, que esta última é uma fabricação histórica, assim como 
todos os universais. Assim, portanto, é a própria noção de natureza humana.
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órgãos de segurança pública melhorarem o seu funciona-
mento, incrementarem a sua eficácia, humanizarem os seus 
procedimentos. É bem sabido e pouco discutido que muitos 
destes pesquisadores escrevem as suas etnografias temerosos 
das acusações de que podem ser alvos, provenientes de ati-
radores situados em várias frentes. Que se despreze o funda-
do ou o infundado destas suspeitas e temores. Atualmente, 
imagino, as sugestões de pesquisa de alguns antropólogos 
colaboradores do curioso Fieldwork under fire (Zulaika, 1995; 
Sluka, 1995) parecem inexequíveis para qualquer antro-
pólogo cuja pesquisa verse sobre violência no Sudeste, ou, 
para falar apenas do que sei, no estado de São Paulo. Ape-
nas para recordá-las, parecia criticável a estes autores que as 
etnografias da violência só dispusessem relatos, sem que 
os etnógrafos dispusessem eles mesmos da oportunidade de 
testemunhar atos violentos provocados pelas pessoas entre 
as quais faziam pesquisas. Abrir mão do relativismo moral, 
ou seja, julgar, mesmo, os atos reprováveis à luz da nossa 
justiça, da nossa moral, seria para um antropólogo desistir 
de um dos princípios da profissão. Por outro lado, haverá 
quem defenda, com Carrithers (2005), um ato de prestidi-
gitação neste dilema: relativismo cultural, sim; relativismo 
moral, não. Os que estiverem de acordo com Overing (1985, 
p. 17) e entenderem que não há produção de conhecimento 
humano que não esteja atrelado a uma produção moral cor-
relativa haverão de se queixar. Enunciado que não é redutí-
vel ao de Foucault, para quem, como se sabe, todo regime 
de saber estabelece uma relação de retroalimentação com 
exercícios específicos de poder11. Foucault também estava 

11 A esse respeito, ver um pouco por todo lado na obra de Foucault entre 1970 
e 1981. Os lugares mais nítidos, talvez, conforme aparece na bibliografia, sejam 
Foucault (1978) (onde o autor expõe logo na primeira conferência as condições 
conceituais de possibilidade para que se faça uma história da verdade e uma histó-
ria crítica do sujeito) e Foucault (1975; 1997; 2004a; 2004b). Será preciso lembrar, 
por exemplo, de reflexões como as que associam o despertar das preocupações 
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atento à produção “interessada de conhecimento”, distante 
dos postulados da metafísica clássica. Foi este interesse nas 
possibilidades de produção de um sujeito de conhecimento 
uma das vias que levaram tal autor a investigar as relações 
entre sujeito e verdade (Foucault, 2001, pp. 4-20).

Se seguirmos as formulações de Foucault, a história do 
pensamento ocidental (aí imbricadas todas as exigências 
das relações de poder, de violência e de violação) fabricou 
para nós a ideia de que a guerra ou a violência são estados 
de disfunção, anormalidade ou anomalia sociais, uma rela-
ção negativa: 

“a agressão ou a hostilidade não são condições sociais de 
que temos necessidade para forjar subjetividades e nossa 
identidade nos planos individual e coletivo [...] sabemos 
também que o peso da Lei é enormemente convocado para 
enquadrar este fenômeno”

e, ainda, quando tais fenômenos ocorrem, “julgamos que 
introduzem e exprimem um problema no curso normal da 
socialização” (Taylor, 2006, pp. 68-69). A crítica interna a 
nós mesmos elaborada por alguns antropólogos mistura 
ingredientes externos – os outros povos, as outras ontolo-
gias, as outras morais –, no lugar de uma tentativa de for-
mular uma crítica desde dentro, como é o caso de Foucault. 
Para Taylor, seria preciso verificar o modo como os Jivaro 
exigem práticas a nossos olhos violentas como modos de 
produção das suas subjetividades. Eis aí, portanto, a relativi-
zação da nossa moral em confronto a outras moralidades e 
produções de saberes.

sociológicas com o suicídio às exigências de uma nova relação dos poderes com 
a vida, a emergência da biopolítica (Foucault, 1985, p. 130), mas também das di-
ficuldades de se fazer ciências sociais desligadas destas mesmas preocupações em 
função do problema, daí resultante, concernente às relações Indivíduo/Socieda-
de. Sobre este último aspecto, ver Foucault (1994d, p. 818).
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O mesmo se pode falar acerca dos que estudam Direitos 
Humanos12, democracia e relações de gênero. Por exemplo, 
sempre se pode perguntar o que podem fazer os antropó-
logos diante do apedrejamento de mulheres, do infanticí-
dio de meninas, da ablação do clitóris ou do uso da bur-
ca13. Nestes casos, a hesitação entre a tutela e o abandono, 
entre a condenação moral e a negligência é sempre a única 
situação possível? E quando se trata do que se chama corri-
queiramente de mercantilização dos votos, de corrupção, 
de nepotismo, de “uso da máquina”? O que fazer? Hesitar 
sempre entre duas posições (a da indiferença dos moder-
nos em relação ao atraso, à ignorância e à superstição; a 
condenação moral ou legal)?

Enfim, o que fazer com o seguinte problema: dado este 
curioso traço do etnocentrismo ocidental, o proselitismo, 
como fazer antropologia ao mesmo tempo desviando-se dos 
nossos valores morais universalizados (Democracia, Liberda-
de, Razão, Estado, Humanidade, Paz, Bem) e das acusações 
de relativismo moral? Fassin (2008, pp. 333-334) reivindica 
uma antropologia da moral distinta de uma antropologia 
moralista; seja de si mesma, seja dos demais – assim como 
uma antropologia política não ensina a votar e uma antro-
pologia médica não cura, da antropologia da moral não se 
exigirá a proposta de um “código de boa conduta ou um 
guia para uma sociedade melhor” (Fassin, 2008, p. 334). 
Partir da ciência moral baseada em relatos etnográficos, 
para usar a expressão de Fassin, e prolongar a sua reflexão e 
a sua proposta, exige que se inclua como objeto de pesquisa 

12 Será preciso enfatizar a relevância para os antropólogos do recente livro de 
Jullien (2008), embora haja uma vasta literatura antropológica sobre o tema. Mais 
interessante é que talvez Jullien tenha sido dos poucos a fazer uma antropologia 
de nós mesmos quando o assunto é Direitos Humanos e não ser um mero mili-
tante. Fazer relativismo de nós mesmos é a principal tarefa, não declarada, do 
sinólogo François Jullien.
13 A respeito deste último problema, ver Abu-Lughod (2002).
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e descrição os preconceitos morais do mundo do pesqui-
sador ao mesmo tempo que os do mundo do pesquisado. 
A proposta de Fassin culmina na inclusão dos preconcei-
tos morais do antropólogo como “objeto de sua pesquisa 
científica tanto quanto os dos ‘outros’” (Fassin, 2008, pp. 
337-341). Esta postura seria das que permitiria, ao contrário 
da militante e da aplicada, conferir “inteligibilidade aos dis-
cursos e interpretações aparentemente incompreensíveis” 
(Fassin, 2008, p. 339); quer dizer, realizar uma das tarefas 
canônicas da antropologia (Fassin, 2008, p. 336).

Será ainda pouco. Porque uma tal antropologia da 
moral se prenderá ao que é normativo, legal, do dever. 
Seria necessário, portanto, provocar um outro movimen-
to: desistir do investimento moral, a saber, do que é regra, 
norma, lei (jural). Menor concentração no que as pessoas 
julgam que devem, maior no que elas avaliam que podem, é 
o passo que pretendo dar neste texto. Ou ainda, por outras 
palavras, concentrar-se no modo como as pessoas empre-
gam feixes de enunciados normativos de um modo tático 
e estratégico, muito mais do que entendê-las como meros 
pacientes dos códigos (morais, legais, culturais, sociais). 
Neste sentido, talvez não haja antropólogo que mais se 
tenha esforçado contra a ideia de um código que contenha 
informações capazes de provocar comportamentos do que 
Tim Ingold (2000), mesmo ou sobretudo quando esta ideia 
é transubstanciada na imagem de um programa. A questão, 
para nós, seria muito antes a de verificar etnograficamente 
o modo como se empregam enunciados normativos, regu-
lamentares ou legais, do que avaliar se os comportamentos 
ajustam-se, desviam-se ou atacam a norma, o regulamento, 
a lei. Não seria exagerado invocar aqui mais uma vez um 
conceito foucaultiano: o de “gestão de ilegalismos”14. Já 

14 A noção de “ilegalismo” é uma substituição da oposição clássica entre legal e ile-
gal pela correlação entre ilegalismos-leis. As leis são, em Foucault, um agrupamen-
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não se trata, portanto, de uma lei que obriga, permite ou 
proíbe mas, antes, de modos de condução, gestão, sugestão. 
Argumentação e jogo, no lugar de coerção de um código 
transcendente sobre indivíduos caracterizados apenas por 
sua paciência.

pernambuco: primeira abordagem
Pernambuco é relevante para a política nacional desde há 
mais de um século. Embora meus conhecimentos remontem 
apenas à Primeira República, trabalhos de historiadores mos-
tram a importância central de diversos quadros políticos per-
nambucanos (Porto, 1986; Graham, 1997; Wiesebron, 1995). 
O que vale para o estado, antes e agora, vale para o Sertão. 
Alguns dos principais quadros políticos eram e são até hoje 
sertanejos. Ao mesmo tempo, considera-se de cabresto, de 
curral, clientelista, mercantilizado o modo como os meus 
colaboradores locais de pesquisa escolhem seus candidatos. 
Central e contemporâneo por um lado, periférico e atrasa-
do, por outro, e simultaneamente, o Sudeste empurra para 
o passado o Nordeste, do mesmo modo como o Litoral per-
nambucano empurrava o Sertão para outro tempo ao longo 
da Primeira República (Villela, 2004). 

Mas (essa é a questão, para mim), e se deixássemos 
que eles mesmos, os sertanejos, definissem para nós essas 
palavras? Trabalho de etnógrafo, básico. Se permitíssemos 
que o campo semântico fosse definido por suas práticas 

to formalizador de “ilegalismos” ou, por outras palavras, formas de administração 
de ilegalismos que ela produz, com os quais transige, e, em certos casos, proíbe, 
“isola e toma como objeto, mas também como meio de dominação” (Deleuze, 
1986, p. 36). A exposição a respeito do par “ilegalismo-delinquência” encontra-se 
em Foucault (1975, pp. 244 e ss.). Mas as primeiras referências à ideia de ilega-
lismo aparecem ainda em 1973 (Foucault, 1994a, pp. 435 e ss.). Cabe lembrar 
que em certas partes de sua obra Foucault explica a modificação dos regimes de 
punição pela via das modificações das gestões de ilegalismos correlativas, por sua 
vez (mas nem determinadas nem determinantes), de alguns modos de produção 
(Foucault, 1975, pp. 98-106).
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discursivas, explicativamente, para mim, e retoricamente, 
também para mim e em seus embates internos e externos? 
Se notássemos, por exemplo, que a criação dos animais 
ali é extensiva e os currais servem para protegê-los, e não 
para prendê-los? Que aquele é um mundo de pastores 
e não de agricultores? Isso não deveria mudar muito as 
ideias que alimentamos sobre o modo como os sertanejos 
fazem e pensam a política? Se imaginássemos, no que toca 
à mercantilização do voto, e como já notaram outros (Pal-
meira, 1992; Goldman, 2007), que compra e venda é um 
recurso de acusação volúvel, moralmente negativo, alvo da 
reprovação geral? 

São muitas perguntas, experimentais, cujas setas apon-
tam para muitos caminhos. Por conseguinte, tentarei man-
ter meus argumentos num só lugar. Monografia. Retorno 
àquela experiência proposta acima: vejamos como se com-
portam os meus amigos (e seus conterrâneos meus des-
conhecidos, porque não conheço muitos dos que vejo e 
ouço em ação quando estou em campo) quando são postos 
do outro lado da vala cavada há tempos pelo pensamen-
to social, pelas ciências sociais, pelos agentes estatais cujo 
objetivo é organizar, regular, vigiar e tornar lícitos os pro-
cessos eleitorais que estes mesmos amigos pensam e agem 
há várias décadas. Prestar atenção nos recursos discursivos, 
nos atos de palavras, para que se saiba o que se faz ali com 
a gestão do dever, do legal, do normativo, do regular, do 
jural, enfim. Em síntese, verificar os usos atuais do dever, 
com a regra e com a lei15.

etnografia
A parte que aqui se inicia é um breve relato do dia das 
eleições municipais realizadas em 5 de outubro de 2008 

15 Para uma exercício recente e original desta abordagem – que chama a atenção 
pelo cenário etnográfico em que se dá – ver Biondi (2009; 2010).
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em Jordânia, município situado no Sertão de Pernambuco, 
ou, mais precisamente, na mesorregião do São Francisco, 
microrregião de Itaparica. Pretendo, de um modo exclusi-
vamente etnográfico, apresentar as relações da população 
em geral, mas também dos candidatos – entendidos antes 
como um coletivo do que como uma soma de cada um dos 
pleiteantes a um cargo eletivo – com a Justiça Eleitoral. 
Inegável, a mesma tensão poderia ser descrita para o caso 
das ONGs que visam conscientizar os eleitores sertanejos ao 
organizarem debates entre candidatos ao cargo de prefeito 
e divulgarem desde há duas eleições o slogan “voto não tem 
preço, tem consequência” e que é aproveitado por candida-
turas que visam mudança e que se estruturam como terceira 
via16. No entanto, entre candidatos, eleitores e ONGs deste 
tipo não verifiquei a ocorrência de confrontos de pontos 
de vista. Meus colaboradores locais acatam e concordam 
com as opiniões divulgadas e concordam com as suas pró-
prias sobre política eleitoral sem que haja choque. Por este 
motivo privilegio aqui as relações entre candidatos, eleito-
res e Justiça Eleitoral.

Se por candidatos deve-se entender antes candidaturas 
(o coletivo que compõe o esforço para conquistar, por meio 
do acúmulo de votos, um ou diversos cargos eletivos), por 
Justiça Eleitoral quero dizer o conjunto das leis eleitorais 
e o seu funcionamento posto em marcha pela juíza e pela 
promotora da Comarca, mas também por um importan-
te pedaço da população. Apesar de ter sido a terceira que 

16 Terceira via, expressão muito empregada atualmente no Sertão, refere-se às 
candidaturas novas, que se propõem inovadoras porque não pretendem fazer das 
eleições um momento de distribuição de recursos contra votos, e ainda por se 
proporem trazer uma proposta ética contra a corrupção, conscientizar os eleitores 
contra a exploração de que são objeto, distinguir o que é cunho propriamente 
político-administrativo do que é de toda outra ordem (parentesco, amizade), subs-
tituir a seletividade considerada nepotista ou política por uma outra, meritocrática 
ou tecnocrática. Nem todos estes argumentos são mobilizados por todas as terceiras 
vias e mesmo as que acionam todos eles não costumam fazê-lo de um só golpe.
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acompanho no Sertão de Pernambuco, a eleição municipal 
de 2008 foi a primeira em que tive a oportunidade de me 
aproximar e verificar de muito perto o trabalho das repre-
sentantes da justiça junto aos candidatos e aos eleitores. O 
contato entre uns e outros permite descrever o choque de 
moralidades em meio aos ideais da democracia represen-
tativa, assim como as incompreensões mútuas acerca da lei 
em proveito da ética na política eleitoral. Será preciso recor-
dar que não pretendo aqui contrapor práticas, discursos ou 
moralidades tradicionais às modernas. Os envolvidos nos 
choques descritos adiante, seus discursos e suas práticas, são 
atuais; contemporâneos, portanto.

Nestas eleições o colégio eleitoral de Jordânia era de 
cerca de 20 mil eleitores para uma população de mais ou 
menos 27 mil habitantes17. A pequena diferença entre 
população e eleitores não deve assustar. Não se trata, como 
se supõe sempre que o desconhecimento do que se fala é 
grande, de fraude eleitoral. Tal diferença se explica pela 
ausência de inúmeros jordanenses que mantêm, por moti-
vos diversos, seus registros em sua cidade natal e apenas cir-
cunstancialmente aproveitam as eleições para visitar seus 
parentes, participar da festa, rever amigos de quem há mui-
to se separaram, ajudar algum candidato ao somar a outros 
o seu e os votos de seus familiares etc. Dos 20 mil eleito-
res apenas 17 mil compareceram, sendo que destes cerca 
de 1.500 votaram em branco ou nulo. A taxa de abstenção 
respeita os percentuais históricos para pleitos municipais: 
14% em 2008, 14% em 2004, 18% em 2000. Daí para trás 
o TRE/PE (2008) não fornece dados de abstenção. Cerca 
de 8 mil eleitores votaram no candidato vencedor e apro-
ximadamente 7.600, no derrotado. Menos de quatrocentos 
votos decretaram a vitória do lado, ou da família ou ainda 
do partido que se viu derrotado a cada quatro anos, por 

17 Os dados são, respectivamente, do TRE/PE (2008) e do IBGE (2000-2001). 
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oito vezes consecutivas. Desde 1976 os Santanas triunfaram 
sobre os Gouveias.

De onde eu participava destas eleições, até à noite da 
véspera do pleito, nada fazia suspeitar deste resultado. A 
diferença seria de 1.500 ou de mil votos, diziam todos, e 
até uma pesquisa não registrada em cartório garantia entre 
10% e 12% de frente para o candidato dos Santana – ou seja, 
1.700 ou 2 mil votos. Nesta noite, contudo, um experien-
te político dizia-se preocupado, enquanto recebia em sua 
casa alguns convidados de várias faixas etárias. Não vai ser 
de mais de quinhentos votos, ele garantia. Seu irmão, eu 
soube já após a derrota, falava em cem, no máximo duzen-
tos votos. E, no entanto, o grosso das pessoas com quem eu 
participava do pleito não lhes deu ouvidos. E, para todos, a 
despeito da diferença prevista, a probabilidade de derrota 
era uma impossibilidade.

O dia 5 acordou ensolarado. Pronto para a festa. Fazia 
calor, mas havia a brisa de Jordânia que sopra desde o braço 
do rio Pajeú, que corre às suas costas rumo ao São Francis-
co. Saí às ruas trinta minutos depois das oito da manhã. A 
festa na noite anterior, a acolhida de improviso numa casa 
onde não estava hospedado e a espera para tomar o café da 
manhã com os donos me atrasaram um pouco. Ao chegar 
na rua em que se situa o fórum e a maior parte das seções 
eleitorais da sede municipal e, onde, por conseguinte, cir-
culava o grosso dos eleitores que vieram votar, vi o mundo 
de camisas vermelhas diante de mim. Era a temida “onda 
vermelha” já sublinhada por mais de um correligionário dos 
Santanas. Mas havia muitas das camisas brancas com o rosto 
do prefeito Santana, há poucas semanas morto vítima de 
um infarto. Usar branco foi alvo de crítica porque, afinal, 
o vermelho é muito mais chamativo, aparece mais, diziam 
algumas pessoas, sobretudo mulheres. Eu estava de todo 
contagiado com o clima ao ponto de dirigir minha aten-
ção em primeiro lugar ao maior problema de uma eleição: 

10049-LN79_meio_af5.indd   181 6/24/10   2:55:01 PM



182

Moral da política e antropologia das relações de poder no sertão de Pernambuco

Lua Nova, São Paulo, 79: 163-199, 2010

a quantidade. Ia chegando ao portão do fórum e tentava 
avaliar quem tinha mais camisas: o vermelho ou o branco? 
Impossível dizer, é claro, como sempre. A quantidade é sem-
pre uma imprecisão.

Ao entrar no fórum constatei a calma. Não havia nin-
guém exceto os serventuários, a juíza e a promotora. 
Chamemo-las Eduarda e Márcia, respectivamente. A Dra. 
Márcia tinha acabado de chegar na cidade, dois dias antes. 
Tinha estado em Jordânia em 1992, no auge da grande ques-
tão que durante dez anos envolveu parentes de Santanas e 
Gouveias, vitimou mais de trinta pessoas – entre elas dois 
prefeitos Santanas (Marques, 2002). Publicizava para quem 
quisesse ouvir as suas teses sobre o lugar: “o problema daqui 
é que se mistura família com política e em toda eleição se 
tem medo de que as brigas voltem. O resto é tudo igual”. 
Mostrava-se experiente e servia de apoio moral e psicoló-
gico para a Dra. Eduarda, que vivia a sua primeira eleição 
como juíza. A doçura de Eduarda contrastava com a dureza 
de Márcia; isso era notável nos comentários das pessoas que 
pude ouvir passando pelas ruas e de outras que se queixa-
ram a mim diretamente. 

Saí andando pelas ruas com meu caderninho na mão, sen-
do confundido com um jornalista em certos casos. Em outro, 
fui parado por um homem, que estava bêbado: “tá anotando 
palpite?”. Não, eu não era o apontador do jogo do bicho, res-
pondi rindo junto com três moças que, sentadas numa amu-
rada, testemunharam a cena. Longe da rua do fórum reina-
va a calma. Um candidato a vereador, sentado no portão de 
sua casa, era ladeado por três rapazes. É para não o matarem, 
diziam dois outros, distantes uns cem metros do lugar. Ainda 
adiante, numa praça em obras, duas ou três mulheres lavavam 
as suas calçadas, alheias ao vozerio fervilhante que ocorria a 
poucas dezenas de metros de suas portas.

Retomei o caminho de volta ao fórum. Vi um dos carros 
da justiça. O motorista parou e um dos passageiros me ofe-
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receu carona. Ainda da rua, perguntei se iam para a zona 
rural. Não agora, mas às onze horas. Eu perguntei se podia 
ir e, ao falar, notei que a Dra. Márcia estava no banco de 
trás. Disseram que sim e que eu esperasse no fórum, exata-
mente para onde me dirigia. Em Jordânia, juíza e promo-
tora sempre se deslocam com escolta armada. Para onde 
quer que vão: almoçar, jantar, para o hotel. Neste caso, no 
banco da frente, estava um PM portando uma arma longa, 
um fuzil. Precaução, apenas, baseada na história recente do 
município, estigmatizadora do lugar e do povo. 

Eu deveria esperar cerca de uma hora e resolvi passá-la 
toda no fórum. Logo ao chegar vi uma pequena aglomera-
ção. Eram três crianças que vieram prestar queixa de um 
problema com os carros que transportam eleitores. Por 
outro lado, uma Gouveia, queixosa assídua dos desajustes 
eleitorais, estava indócil procurando a juíza ou a promotora 
para denunciar alguma coisa. 

A denúncia das crianças aponta para três questões 
importantes nas eleições em cidades como Jordânia: a 
fiscalização, o denuncismo e os carros. É notável que 
três crianças tenham feito a denúncia. Os adultos tam-
bém o fazem. E o fazem com frequência. Distribuição 
de dinheiro, de comida, de água, motorista que não dei-
xa eleitor adversário entrar no carro, fiscal de coligação 
que faz boca de urna, gente distribuindo chapa, diretório 
cheio de gente. Tudo é motivo para queixa. E queixam-
se cabos eleitorais, candidatos, parentes de candidatos e de 
cabos eleitorais; queixam-se eleitores comuns; queixam-se, 
como vimos, as crianças. Porque em Jordânia cada eleitor 
é um fiscal. No dia das eleições, Jordânia transforma-se 
numa cidade vigilante. Cada um dos jordanenses é capaz 
de lançar mão do regulamento oficial do jogo em proveito 
próprio, ou de seu agrupamento político. É um recurso de 
tal modo frequente que as autoridades procuram refúgio 
desta avalanche de denúncias. 
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Para denunciar é preciso que se produza fatos denun-
ciáveis. Dizia-se que durante a última semana de campa-
nha havia dois espiões de cada coligação em frente à casa 
de cada candidato a prefeito fazendo uso de uma filma-
dora e de uma câmera fotográfica. Os quatro prontos a 
flagrar um ato que pudesse impugnar a candidatura do 
opositor. Constatar ilegalidades eleitorais, com a vigilân-
cia, mas também produzi-las, enviando agentes disfarçados 
para as casas dos candidatos e para os diretórios políticos 
para fazer pleitos, como se costumava dizer antanho, quer 
dizer: fazer pedidos de medicamentos, pagamento de con-
tas, cestas básicas, dinheiro18.

Mas não só para isso serve a vigilância. Ela equivale ain-
da à marcação homem a homem do melhor jogador adver-
sário de modo a impedir o seu pleno rendimento durante 
um jogo. Impedir que se angarie votos por meio da dis-
tribuição ilegal de recursos é, portanto, o outro objetivo 
da vigilância. No dia das eleições, aqueles que são identi-
ficados como trabalhadores para uma das candidaturas, 
sobretudo os sabidamente eficientes, são verdadeiramente 
marcados sob pressão, durante todo o dia, por um ou mais 
opositores. A tarefa dos marcadores é determinada em uma 
reunião na véspera, como faz um técnico na preleção do 
vestiário (“não deixa fulano andar”, por exemplo, é mode-
lo de enunciado que se toma de empréstimo diretamente 
do futebol para as eleições). 

Portanto, ao contrário do que se poderia imaginar 
desde aqui do Sul, burlar a lei eleitoral para meus interlo-
cutores de pesquisa é muito mais difícil do que transgredi-
la aqui. Porque não são mais as autoridades, é um grosso 
pedaço da população a responsável pela vigilância. Mesmo 

18 A respeito dos pleitos ou pedidos, sobre a circulação de recursos nas eleições no 
Sertão, sobre o que os sertanejos consideram moralmente condenável (como a 
compra e a venda de votos, por exemplo) em contraposição ao voto consciente, ver 
Villela (2005) e Villela e Marques (2006).
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os mesários são vigiados e vigilantes de seus trabalhos e 
dos seus vizinhos. Porém, ao mesmo tempo, veremos, o 
rigor da lei escandaliza os jordanenses. Ela muitas vezes 
parece a eles uma prática de bárbaros. Uma prática que 
extirpa das pessoas o que elas têm de melhor. Uma práti-
ca muito imoralista. Pode-se pensar no encontro de uma 
moral tradicional que se escandaliza com as leis nacionais 
modernas (relativismo cultural); pode-se preferir apostar 
na incompreensão local da burocracia central (posição 
processualista). Mas pode-se entender que se tratam de 
articulações argumentativas do que está disponível para a 
efetuação de uma conduta ética: não mais um problema 
moral, legal e normativo. Lidamos, parece-me, com um 
problema de potência, tático ou estratégico, a saber, o que 
se pode fazer para realizar um objetivo desejável diante de 
determinadas circunstâncias? 

Vejamos por exemplo o caso dos carros. Como se sabe, 
em lugares em que não há transporte público a justiça elei-
toral requisita o serviço dos veículos contratados pela pre-
feitura e aceita a oferta dos candidatos que desejem colocar 
outros à disposição. Neste último caso, claro, o candidato, 
embora arque com as despesas, perde automaticamente o 
direito de designar os lugares para onde deseja enviar os 
carros como também os passageiros que pretende fazer 
embarcar. Os carros e os motoristas, desde que recebem 
as credenciais da justiça eleitoral, estão a seu serviço exclu-
sivo. Os veículos não credenciados estão proibidos de cir-
cular com outras pessoas que não os seus parentes. Assisti 
à reunião convocada pela juíza e pela promotora com os 
motoristas dos carros credenciados. As orientações das duas 
foram recebidas com desconforto pela assistência, quan-
do não com revolta contida. Desconforto, quando lhes foi 
anunciado que serviriam como fiscais da justiça e que deve-
riam denunciar toda atitude ilegal nos seus carros, como 
compra de votos e assédio a eleitores. Porque em todo carro 
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poderia haver um fiscal de cada coligação para evitar que elei-
tores fossem impedidos ou privilegiados no embarque por 
conta de suas opções eleitorais ou de relações de amizade 
e de família. Mas os fiscais que se fiscalizariam entre si e 
que fiscalizariam o motorista deveriam ser fiscalizados por 
este último. Do contrário, o motorista do veículo seria res-
ponsabilizado criminalmente pelos delitos. “É crime fede-
ral”, sublinhou em tom de ameaça a promotora. Foi como 
se um jato de criogênio tivesse sido lançado no ar abafado 
da sala. Como é que se poderia denunciar à justiça pessoas 
que vivem conosco? O problema não era apenas de ameaça 
física, mas de ameaça moral. E aqui o denuncismo convi-
ve com a rejeição à denúncia. Denunciar um opositor que 
numa hora de eleição vira inimigo, isso se pode fazer. Mas 
denunciar, às vezes, um compadre, um primo, um amigo? 
Quem poderia fazer isso, senão ao preço do desprezo públi-
co e da maledicência? 

E, para agravar o problema, juíza e promotora adver-
tiram que não se poderia dar nem comida nem água aos 
eleitores. Nesta hora, a revolta surda que reinava entre os 
motoristas ganhou voz. Negar água a uma pessoa com sede? 
A gente que às vezes vem de trinta ou quarenta quilôme-
tros de distância, em estrada de pedra, areia e terra antes 
de pegar a pista de asfalto? Que tipo de desumanidade era 
essa? A revolta pode traduzir-se nas palavras de um amigo 
querido em sua casa na véspera do pleito, sentado à mesa 
e cercado de suas filhas: eu posso até ser preso, mas eu não 
vou negar um copo d’-água a quem venha pedir e nem um 
prato de comida. E, como me disse um advogado, na cida-
de, no dia da eleição: a promotora está obstruindo o livre 
exercício da cidadania pelas pessoas pobres que esperam 
receber transporte confortável para o seu local de votação 
e acolhimento – um lugar onde possam sentar, descansar, 
comer e beber. Por isso, ele considera, se deveria entrar 
com uma representação legal contra ela.
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Portanto, denúncia e rejeição à denúncia. A depender 
das circunstâncias disponíveis, denunciar passa a ser pre-
juízo para a realização de determinados objetivos que não 
necessariamente envolvem diretamente o que é eleitoral. 
Apenas não se envolver em conflitos em nome de pessoas 
cujo interesse gira exclusivamente em torno dos votos, esse 
era o objetivo de muitos dos motoristas obrigados a traba-
lhar gratuitamente durante todo o dia para a Justiça Elei-
toral. Antes de mais nada porque se sabe muito bem a que 
tipo de paroxismos os conflitos pessoais e familiares podem 
chegar em Jordânia. Portanto, lança-se mão de um outro 
estoque para refutar o que é normativo e legal, neste caso, e 
não recorrer a ele, como no exposto logo acima, para o fato 
da vigilância e do denuncismo.

De volta ao fórum. Quase na hora de partirmos para 
a zona rural. Expressão muito ampla porque na verdade 
iríamos rumo a uma vila, histórica na região, por sua tradi-
ção, por sua fama de valentia. A partida atrasou, como tudo 
no mundo. Saímos quase ao meio-dia. Eu conhecia bem a 
estrada e a vila também. Tenho alguns amigos que moram lá. 
Trata-se de uma rua, uma alameda pela qual transitaram 
inúmeros personagens que visitam as páginas de diversos 
livros sobre o cangaço. De fato, não se pode falar de canga-
ço sem se falar dela, porque não se pode falar de Lampião 
sem se falar dela. E lá estavam eles, no dia 5 de outubro de 
2008, os descendentes dos maiores inimigos do mais famoso 
bandido da história do Brasil. Lá estavam eles, ostentando 
a valentia dos seus pais e avós em suas performances atuais 
assim como ela foi solidificada em concreto no marco da 
praça no qual está escrito: monumento à vila de Carnaxide 
e aos homens que lutaram bravamente contra o banditismo 
no Nordeste.

“Quantos quilômetros até lá?”, perguntou a promoto-
ra. “42”, disse o motorista. “Aaave Maria, 84 quilômetros 
ida e volta!”. Iria até lá, lamentava-se a doutora, por cau-
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sa das denúncias de distribuição de gasolina e de comida. 
Um lado (quer dizer, os membros locais de cada coligação) 
denunciou o outro e vice-versa. Carnaxide tem uma longa 
tradição na política de Jordânia. A alcunha de “Vila Cruel” 
que recebeu dos irmãos Ferreiras (um dos quais, Lampião) 
tornou-se adjetivo dos Santanas após seguidas derrotas 
sofridas lá. Nas últimas eleições venceram, avaliam muitos, 
por conta do trabalho eleitoral de um filho do lugar e nes-
te ano confiavam outra vez na vitória pelo mesmo motivo. 
Achavam que perderiam na outra vila, a Raiz da Serra, pela 
desaparição sem substitutos das antigas lideranças locais. 
Seriam, contudo, e nos dois casos, contrariados pelos resul-
tados das urnas.

Após a bela viagem em meio à caatinga ainda verde-
jante, resultado da boa invernada daquele ano, chegamos a 
Carnaxide. A vila estava tomada pelo povo. Era difícil transi-
tar a pé sem esbarrar nos outros. De carro, era preciso abrir 
caminho. O sol era esmagador, mas ninguém era intimida-
do pela quentura. A promotora saiu do carro e dirigiu-se 
incontinenti – como gostava de dizer – a uma casa, um dos 
alvos das denúncias. Eu segui em frente. Cheguei até outro 
aglomerado de gente. Era em frente a uma porta de aço 
fechada, alvo de outra denúncia. Na casa, era a distribuição 
de água. Na porta de aço, distribuição de combustível. O 
acusado era o marido de uma candidata à câmara, já verea-
dora e sempre a mais votada na vila. Mas eles próprios eram 
denunciantes da distribuição de lanches pelos adversários 
que disfarçaram o delito, diziam os queixosos, afixando 
na porta da casa onde a comida era fornecida o preço de 
R$ 0,50. Enquanto a chave da loja não aparecia, a vereado-
ra propunha à promotora olhar o lugar antes que ele fosse 
ainda mais disfarçado. Dra. Márcia não dava ouvidos e espe-
rou na porta até que a chave aparecesse. Era um depósito 
de combustível. Mas o dono tinha necessidade dele porque 
tinha seis carros que prestavam serviços ao grupo escolar 
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e não havia um posto por perto; ele tinha de ter meios de 
fazer seus carros andarem. Não ficou provado nada, nin-
guém foi legalmente punido. 

O advogado opositor da vereadora, irmão do tal cabo 
eleitoral que, como consideram alguns, dera a vitória na vila 
aos Santana em 2004, era o denunciante tanto para o caso 
da água, quanto para o de combustível. Ele era, por sua vez, 
acusado por diversas pessoas de traição. Mas traição a quem? 
Isso não foi dito dessa forma, mas se tratava de uma traição 
à vila e, por extensão, à sua família. Dizia-me uma mulher, 
mesmo antes de saber quem eu era, que ela não acreditava 
que um menino que ela viu crescer, “ali, tudo junto, tudo 
parente”, podia estar filmando o tio para denunciá-lo à jus-
tiça. Ela então se virou para ele mesmo e perguntou se não 
tinha vergonha de fazer uma coisa daquelas. Ele fez ouvidos 
moucos, embora ela insistisse na pergunta. Diante da nega-
tiva de resposta, virou-se para a promotora e se disse incré-
dula por terem chamado uma autoridade para tão longe 
por motivo nenhum. 

Mas, e a água? Com aquele calor, como é que podiam 
negar água ao povo? “Ponham a água no muro e deem a 
todos que passarem pela porta, sem distinguir se é eleitor 
de José ou de João”. Foi a solução salomônica encontrada 
pela promotora. Sabida ou ignorante, ela negligenciou, ino-
cente ou dissimulada, o fato óbvio para todos os presentes 
de que jamais um eleitor se aproximaria para beber da água 
fornecida por um opositor (atitude moralmente qualificada 
como “coisa de cabra safado, gente sem vergonha”, que pede 
coisas a um candidato e vota em outro. Ou, enfim, de gente 
que vende o voto). Mas o marido da vereadora entrou em casa 
e reapareceu ostentando uma leiteira de alumínio cheia 
d’-água e gritava: “Quem quer água, olha a água, venham 
beber!”. Enquanto agitava a mão esquerda. Do outro lado, 
o advogado adversário, seu primo, dizia à promotora: “Ele 
faz isso para provocar. É uma provocação a nós e à justiça”. 
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E a comida? Como é que não se vai dar de comer? Não 
é só um problema moral – o de negar comida a quem pede. 
É também um problema de logística: “Nós recebemos os 
nossos parentes que vêm do mato. Sempre foi assim. A 
gente fazia aquelas panelas enormes de mungunzá e vinha 
aquela gente toda comer”. “Lá em casa também era assim”, 
acrescenta um senhor que, também antes de me conhecer, 
corrobora a queixa da mulher revoltada com o primo que 
a espiona e a denuncia para a justiça. Uma amiga que mora 
desde seu casamento há sessenta anos em outro municí-
pio, de cujo nome lanço mão para me apresentar a meus 
interlocutores de Carnaxide, me contou também, em outro 
ambiente e em outro dia, a mesma coisa: era a festa. “Tinha 
muita comida, a gente que era nova gostava de ir cedo, mas 
só voltava na boquinha da noite”. E se votava por último 
para demorar mais a perder o prestígio, mas também para 
não ser logo encaminhado para o carro que os levaria de 
volta para o mato, quer dizer, para a zona rural, longe da vila. 
Se era festa, era preciso ter comida, distribuição de comida. 
E, afinal, eram todos parentes. Como é que se pode negar 
comida aos parentes? A justiça aceita, disse a promotora na 
reunião com os motoristas, que alguém conduza em seu 
carro, mesmo não credenciado, os seus parentes. Mas, para 
o nosso caso, como definir quem é e quem não é parente? 
Pode-se levar, ela disse, quem é da sua família. E eu pensei, 
lá com os meus botões e me controlando para manter den-
tro da boca a minha língua grande, o que se entende, que 
definição se deverá assumir, para família e para parente. E 
quais serão os critérios para decidir se um comensal é ou 
não é parente do anfitrião? O biológico? O da consanguini-
dade? O ritual? O de contágio? Ninguém perguntou. Nin-
guém respondeu.

Em meio a tantos problemas, a promotora vez por outra 
era engolida pelas práticas e pela retórica locais que, assim 
como ela procurava fazer, punham a seu modo em funcio-
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namento a legislação eleitoral. Ela dobrou-se em muitos 
casos à prática local e sua intransigência inicial em relação 
à letra fria da lei foi dando lugar à maleabilidade. Ela achou 
que inibiria o modo local de fazer funcionar a lei mostran-
do inflexibilidade: “É só a gente prender um candidato que 
todo mundo morre de medo e respeita a lei. O problema 
aqui”, seguiu, como que modulando para ela mesma, em 
voz alta, a reflexão, “é que é difícil distinguir o militante 
do eleitor”. Concordo, tanto para um caso quanto para o 
outro. Mas para a última parte, ela diria, é o lado que atra-
palha o exercício da letra da lei, porque, afinal, como é pos-
sível reprimir práticas que para os militantes são ilegais, mas 
que para os eleitores são legais e legítimas – ou vice-versa 
– sem que se saiba, afinal, quem é quem? 

Todavia, isso ela não notou, também se tem dificulda-
de de distinguir os fiscais dos eleitores, já que cada elei-
tor é um fiscal da candidatura adversária. Mesmo que, 
não custa retomar, a denúncia à justiça receba tanto um 
sinal positivo quanto um negativo, a depender das cir-
cunstâncias estabelecidas pelas relações entre denunciado 
e denunciante e pelo acionamento da moral local pelas 
diversas retóricas disponíveis no lugar – denunciar paren-
te, denunciar adversário, por exemplo. E, para a primeira 
parte, também é verdade que a justiça do Estado nacio-
nal, para as pessoas entre as quais faço pesquisa, é temi-
da e respeitada. É verdade que se faz política e eleição de 
olho nela; enviar advogados para cursos de atualização na 
lei eleitoral e cercar-se deles durante o pleito são apenas 
dois dos muitos signos desta deferência. Mas é verdade 
também que é preciso tentar ludibriá-la. É verdade que, 
conforme criticou uma de minhas mais próximas amigas 
durante a última reunião no diretório dos Santanas, não 
se pode aceitar essa obediência servil à promotora porque 
assim se perde a eleição. Afinal, nunca “ninguém agiu de 
uma forma tão cordata quanto nós estamos agindo neste 
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ano”, finalizou ela, desde o alto de décadas de observação 
e atuação na política de Jordânia.

antropologia das relações de poder
Os habitantes do Sertão de Pernambuco sabem como fun-
ciona a democracia e procuram agir de acordo com este seu 
saber. As eleições por lá foram muitas e ocorrem, salvo por 
pequenos intervalos, continuamente há mais de um século. 
Por isso, foram capazes de estabelecer, entre práticas e dis-
cursos, um conjunto moral; decerto cambiante com o tem-
po, como eles próprios, com prazer ou com desgosto, são 
capazes de reconhecer. Mas este conjunto moral é antes um 
arsenal de onde se pode retirar armas e projéteis que visam 
a constituição de uma ética. Nesta chave, já não se trata mais 
do regular, do normativo e do legal; mas da potência, das 
relações de poder e de luta que se estabelecem entre eleito-
res e candidatos, entre candidatos e candidatos, entre estes 
e os serventuários da justiça, dos trabalhadores de ONGs 
etc. No caso de política eleitoral, a luta é, como se sabe, 
para obter um cargo eletivo. Parece-me que os sertanejos 
não abrem mão de produzir uma moral para a política, mas 
ela é cambiante e submetida às relações de poder, de dis-
puta e de luta. Ela não é um código moral, universalizável, 
fixo, essencializado. É lábil, assim como o balanço das elei-
ções e da política.

Uma antropologia das moralidades é falha quando 
relativiza os outros costumes e experiências de agrupamen-
tos distantes. Completar esta tarefa, a da constituição de 
uma antropologia das moralidades, requer a relativização 
dos aspectos centrais da nossa sociedade. O que nos trás 
de volta ao complexo problema do relativismo moral. Por-
que, afinal – e Carrithers (2005) não responde este pro-
blema –, o relativismo moral é moralmente condenável? O 
máximo que se consegue depreender de seu artigo é que 
ele nos lança numa “incerteza moral” (Carrithers, 2005, 
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p. 445). Ou, por outras palavras, as dele, a constatação da 
diversidade imprevisível de valores morais das diferentes 
culturas (Carrithers, 2005, p. 435), acarreta a convicção de 
um campo indiferenciado de incertezas. O problema epis-
temológico, o da equivalência indiferenciada provocada 
pelo relativismo, transborda para um problema de moral 
cidadã. Seria preciso, portanto, identificar uma escapatória 
ao problema do absolutismo moral; um espectro situado 
no umbral da evitação do seu oposto, o relativismo. Será 
preciso uma alternativa que não obrigue os antropólogos, 
outra vez, a situarem-se do lado de cá dos dois mundos que 
forjaram a sua disciplina. 

O caso da democracia representativa é apenas um den-
tre muitos privilegiados para este exercício antropológico 
(a Ciência, os Direitos Humanos e todos os outros univer-
sais são os primeiros nomes de uma lista extensa). Relativi-
zá-los, ou seja, relativizar o nosso próprio mundo (ou que o 
compõe como é), ao mesmo tempo é dar à antropologia a 
ousada face desocidentalizada de que ela precisa em certos 
casos. Esta tarefa não é nova: ela compõe o esforço antropo-
lógico da obra de Michel Foucault. Neste sentido, o projeto 
da antropologia das relações de poder teria de acompanhar 
aquela de Foucault: uma antropologia intempestiva, inatual, 
contra o seu tempo. Mas não rumo ao indiferenciado rela-
tivo de todas as coisas. Rumo a uma crítica do nosso tempo, 
de nossos saberes, de nossos poderes.

Capaz de desfazer simultaneamente duas ilusões muito 
difundidas, interessa o Sertão de Pernambuco pela capaci-
dade de revelar a democracia representativa como apenas 
um ideal que não se realiza em parte alguma (Veyne, 1984) 
e que, portanto, é composto apenas de variações (não ape-
nas a indiana ou a brasileira, mas a francesa, a inglesa, a 
americana etc.); de dissipar a ideia muito difundida de que 
as até então chamadas variações são o fruto da execução 
presente dos ideais democráticos por populações pretéritas 
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(por outras palavras, tradicionais), incapazes ou impedidas 
de realizá-los plenamente. Assim, o estilo etnográfico decor-
rente do trabalho intensivo de campo, de posse de uma 
antropologia das relações de poder, talvez seja um dos ins-
trumentos mais eficazes para que se dissolva um conjunto 
importante de ideias políticas inadequadas.

jorge mattar villela
é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropolo-
gia Social da UFSCar.

referências bibliográficas
ABÈLES, M. [2000] 2001. Un ethnologue à l’Assemblée. Paris: Odile Jacob. 

. [1991] 2002. “Avoir du pouvoir politique”. In: SEGALEN, M. (org.) 
Jeux de familles: parents, parente, parentèle. Paris: Presses du CNRS.

ABU-LUGHOD, L. 2002. “Do Muslim women really need saving? Anthro-
pological reflection on cultural relativism and its others”. American 
anthropologist, no 104, vol. 3, pp. 783-790.

ALMEIDA, M. s. d. “Caipora, mandioca e conflitos da ontologia política”. 
(mimeo).

ARETXAGA, B. 2000. “A fictional reality: paramilitary death squads and 
the construction of state terror in Spain”. In: SLUKA, J. (org.). Dead 
squad: the Anthropology of State terror. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press.

BANTON, M. (org.). 1966. The social anthropology of complex societies. Lon-
don: Tavistock.

BIONDI, K. 2009. Junto e misturado: imanência e transcendência no 
PCC. Dissertação de mestrado em Antropologia. São Carlos: PPGAS/
UFSCar.

. 2010. Junto e misturado: uma etnografia do PCC. São Paulo: Ter-
ceiro Nome.

BOISSEVAIN, J.; MITCHELL, J. C. 1973. Network analysis: studies in 
human interaction. Paris/The Hague: Mouton.

BURAWOY, M.; VERDERY, K. 1999. Uncertain transition: ethnographies of 
change in the postsocialist world. New York: Rowman e Littlefield.

CANDIDO, A. 1951. “The Brazilian family”. In: SMITH, T. L.; MARCHANT, 
A. (orgs.). Brazil: portrait of a half continent. New York: Dryeden Press.

CARRIER, J. 1995. “Maussinan occidentalism: gift and commodity sys-

10049-LN79_meio_af5.indd   194 6/24/10   2:55:02 PM



195

Jorge Mattar Villela

Lua Nova, São Paulo, 79: 163-199, 2010

tems”. In: CARRIER, J. (org.). Occidentalism: images of the West. Oxford: 
Clarenton.

CARRITHERS, M. 2005. “Anthropology as a moral sciences of possibili-
ties”. Current anthropology, vol. 46, no 3, pp. 433-456.

CHAVES, C. 2003. Festa na política: uma etnografia da modernidade no 
sertão (Buritis – MG). Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 

COMMAROFF, J. L.; COMAROFF, J. 1997. “Postcolonial politics and dis-
courses of democracy in Southern Africa political modernities”. Journal 
of anthropological research, vol. 53, no 2, pp. 123-146.

CORRÊA, M. 1994. “Repensando a família patriarcal brasileira”. In: Colcha 
de retalhos: estudos sobre a família do Brasil. Campinas: Ed. Unicamp.

DELEUZE, G. 1986. Foucault. Paris: Minuit.
DONZELOT, J. 1986. A polícia das famílias. Rio de Janeiro: Graal.
DUARTE, N. [1939] 1966. A ordem privada e a organização política nacional. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional.
EISENSTADT, S. N.; RONIGER, L. 1984. Patrons, clients and friends: inter-

personal relations and the structure of trust in society. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

FABIAN, J. 1983. Time and the other: how Anthropology makes its object. 
New York: Columbia University Press.

FASSIN, D. 2008. “Beyond good and evil? Questioning the anthropo-
logical discomfort with morals”. Anthropological theory, vol. 8, no 4, pp. 
225-246.

FOUCAULT, M. 1975. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: 
Gallimard.

. 1978. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: PUC.

. [1976] 1985. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de 
Janeiro: Graal.

. [1973] 1994a. “À propos de l’enfermement pénitentiaire”. In: 
DÉFERT, D.; EWALD, F. (orgs.). Dits et écrits. Paris: Gallimard.

. [1974] 1994b. “De la nature humaine: justice contre pouvoir”. 
In: DÉFERT, D.; EWALD, F. (orgs.). Dits et écrits. Paris: Gallimard.

. [1982] 1994c. “Verité, pouvoir et soi”. In: DÉFERT, D.; EWALD, 
F. (orgs.). Dits et écrits. Paris: Gallimard.

. [1982] 1994d. “Tecnologie politique des individues”. In: DÉFERT, 
D.; EWALD, F. (orgs.). Dits et écrits. Paris: Gallimard.

. 1997. Il faut défendre la société: Cours au Collège de France (1976). 
Paris: Gallimard/Seuil.

. 2001. Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 
(1981-1982). Paris: Gallimard/Seuil.

10049-LN79_meio_af5.indd   195 6/24/10   2:55:02 PM



196

Moral da política e antropologia das relações de poder no sertão de Pernambuco

Lua Nova, São Paulo, 79: 163-199, 2010

. 2004a. Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 
(1977-1978). Paris: Gallimard/Seuil.

. 2004b. Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 
(1978-1979). Paris: Gallimard/Seuil.

FREYRE, G. 1964. “The patriarcal basis of Brazilian society”. In: MAYER, 
J.; WEATHERLEAD, R. W. (orgs.). The politics of change in Latin Ame-
rica. New York: Praeger.

GARRIGOU, A. 1988. Le vote et la vertu: comment les français sont deve-
nus électeurs. Paris: Presses FNSP.

GEERTZ, C. 1963. “The integrative revolution: primordial sentiments and 
civil politics in the New States”. In: GEERTZ, C. (org.). Old societies and new 
States: the quest for modernity in Asia and Africa. New York: Free Press.

GELLNER, E.; WATERBURY, J. (orgs.). 1977. Patrons and clients in Medi-
terranean societies. London: Duckworth.

GERSHIÈRE, P. [1995] 1997. The modernity of witchcraft: politics and the 
occult in postcolonial Africa. Charlotteville: University of Virginia Press.

GOLDMAN, M. 2007. Como funciona a democracia: uma teoria etnográfica 
da política. Rio de Janeiro: Sete Letras.

GRAHAM, R. [1991] 1997. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio 
de Janeiro: Ed. UFRJ.

HERZFELD, M. 1985. Poetics of manhood: constest and identity in a Cretan 
town. Princeton: Princeton University Press.

. Social production of indiference: exploring the simbolic roots of 
Western bureaucracy. Chicago: Chicago University Press. 

INGOLD, T. 2000. The perception of environement: essays in livehood, dwell-
ing and skill. Londres: Routledge.

JANKOWSKI, M. S. 1991. Islands in streets: gangs and American urban 
society. Berkeley: University of California Press, 1991.

JULLIEN, F. [1995] 2001. Fundar a moral: diálogo de Mêncio com um 
filósofo das Luzes. São Paulo: Discurso.

. 2008. De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les 
cultures. Paris: Fayard.

KUPER, A. 1988. The invention of primitive society: transformation of an illu-
sion. New York: Routledge.

LEAL, V. N. [1949] 1997. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regi-
me representativo no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

LEMIEUX, V. 1970. “Le patronage politique dans l’île d’Orléans”. 
L’Homme, Paris, vol. 10, no 2, pp. 22-44.

MARQUES, A. C. 2002. Intrigas e questões: vingança de família e tramas 
sociais no sertão de Pernambuco. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.

10049-LN79_meio_af5.indd   196 6/24/10   2:55:02 PM



197

Jorge Mattar Villela

Lua Nova, São Paulo, 79: 163-199, 2010

. 2003. “Política e questão de família”. Revista de Antropologia, São 
Paulo, vol. 45, no 2, pp. 417-442.

; COMERFORD, J.; CHAVES, C. 2007. “Traições, intrigas, fofocas, 
vinganças”. In: MARQUES, A. C. (org.). Conflitos, política e relações pes-
soais. Campinas: Pontes.

MAYER, J.; WEATHERLEAD, R. W. (orgs.). 1964. The politics of change in 
Latin America. New York: Praeger.

MICHELUTTI, L. 2007. “The vernacularization of democracy: political 
participation and popular politics in North India”. Journal of the Royal 
Anthropological Institute, vol. 13, no 3, pp. 639-656. 

NATHAN, T. 2001. Nous ne sommes pas seules au monde. Paris: Seuil.
NuAP. 1998. “Uma Antropologia da política. Rituais, representações e 

violência: projeto de pesquisa”. Cadernos do NuAP, Rio de Janeiro, 
no 1.

OVERING, J. 1985. Reason and morality. New York: Tavistock.
PALEY, J. 2002. “Toward an Anthropology of democracy”. Annual review of 

anthropology, vol. 31, pp. 469-496.
PALMEIRA, M. 1992. “Voto: racionalidade ou significado?”. Revista brasi-

leira de ciências sociais, São Paulo, vol. 7, no 20, pp. 26-30.
. 1996. “Política, facções e voto”. In: PALMEIRA, M.; GOLDMAN, 

M. (orgs.). Antropologia, voto e representação política. Rio de Janeiro: Con-
tra Capa.

; HEREDIA, B. 1993. “Le temps de la politique”. Études rurales, 
Paris, vol. 131-132, pp. 73-88.

PANDOLFI, D. 1986. “As eleições em Pernambuco de 1950 a 1954”. In: 
LAVAREDA, A.; SÁ, C. (orgs.). Poder e voto: luta política em Pernambu-
co. Recife: Massangana.

PORTO, C. 1986. Os tempos da República Velha. Recife: Fundarpe.
QUEIROZ, M. I. P. 1976. “Coronelismo numa interpretação sociológica”. 

In: Mandonismo local na vida política. São Paulo: Alfa-ômega.
SCHIRMER, J. 1998. The Guatemalan military project: a violence called 

democracy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
SCHMITT, W.; GUASTI, L.; LANDÉ, C.; SCOTT, J. (orgs.). 1977. Friends, 

followers and factions. Berkeley: University of California Press.
SCHNEIDER, P.; SCHNEIDER, J. 2008. “Anthropology of crime and 

criminalization”. Annual review of anthropology, vol. 37, pp. 351-373. 
SLUKA, J. 1995. “Reflections on managing danger in fieldwork: danger-

ous Anthropology in Belfast”. In: NORDSTROM, C.; ROBBEN, A. C. 
(orgs.). Fieldwork under fire: contemporary studies of violence and sur-
vival. Berkeley: University of California Press.

10049-LN79_meio_af5.indd   197 6/24/10   2:55:02 PM



198

Moral da política e antropologia das relações de poder no sertão de Pernambuco

Lua Nova, São Paulo, 79: 163-199, 2010

STOCKING JR., G. 1968. “Franz Boas and the culture concept in histori-
cal perspective”. In: Race, culture and evolution. Chicago: University of 
Chicago Press.

SWARTZ, M. J. 1968. Local-level politics: social and cultural perspectives. 
Chicago: Aldine.

SWARTZ, M.; TURNER, V.; TUDEN, A. (orgs.). 1966. Political anthropology. 
Chicago: Aldine.

TAMBIAH, S. 1996. Leveling crowds: ethnonationalism conflicts and collec-
tive violence in South Asia. Berkeley: University of California Press. 

TAYLOR, J. 1993. “The outlaw State and the lone rangers”. In: MARCUS, 
G. E. (org.). Perilous States: conversations on culture, politics, and 
nation. Chicago: University of Chicago Press.

TAYLOR, A.-C. 2006. “Devenir Jivaro: le statut de l’homicide guerrier en 
Amazonie”. Cahier d’anthropologie sociale, Paris, no 2, 2006, pp. 67-84 
(Especial: “La guerre en tête”).

VEYNE, P. 1984. “Os gregos conheceram a democracia?”. Diógenes, Brasí-
lia, vol. 6, pp. 57-62.

VILLELA, J. M. 2004. O povo em armas: violência e política no sertão de 
Pernambuco. Rio de Janeiro: Relume Dumará.

. 2005. “Dinheiro e suas diversas faces nas eleições municipais em 
Pernambuco”. Mana, Rio de Janeiro, vol. 11, no 1, pp. 267-296.

. no prelo. “Família como grupo? Política como agrupamento? O 
sertão de Pernambuco no mundo sem solidez”. Revista de antropologia, 
São Paulo.

VILLELA, J.; MARQUES, A. 2006. “Municipal elections: favor, vote, and 
credit in the Pernambucan Sertão of Brazil”. The latin americanist,  vol. 
49, no 2, pp. 25-63. 

WEST, Harry. 1998. “Traditional authorities and the Mozabican transi-
tion to democratic governance”. In: GRAYBILL, L. G.; THOMPSON, 
K. W. (orgs.). Africa’s second wave of freedom. Lanham: University Press 
of America.

WIESEBRON, M. 1995. “Elecciones en el Brasil 1880-1900: Bom Jardim y 
Afogados de Ingazeira (Pernambuco). Relación del poder local con el 
poder estatal”. In: ANNINO, A. (org.). Historia de las elecciones en Iberoa-
merica: siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica.

YANS-MCLAUGHLIN, V. 1986. “Science, democracy, and ethics: mobi-
lizing culture and personality for World War II”. In: STOCKING JR., 
G. (org.). Malinowski, Rivers, Benedict and others: essays on culture and 
personality. Madison: University of Wisconsin Press.

YASHIN-NAVARO, Y. 2007. “Make-believe papers, legal forms and the 
counterfeit”. Anthropological theory, no 7, vol. 1, pp. 79-98.

10049-LN79_meio_af5.indd   198 6/24/10   2:55:03 PM



199

Jorge Mattar Villela

Lua Nova, São Paulo, 79: 163-199, 2010

. 2009. “Affective spaces, melancholic objects: ruination and the 
production of anthropological knowledge”. Journal of the Royal Anthro-
pological Institute, vol. 15, no 1, pp. 1-18.

ZULAIKA, J. 1995. “The anthropologist as terrorist”. In: NORDSTROM, 
C.; ROBBEN, A. C. (orgs.). Fieldwork under fire: contemporary studies 
of violence and survival. Berkeley: University of California Press.

Outros materiais:
BANERJEE, M. 1999. “Democracy, an Indian variant”. Disponível em 

<http://les1.man.ac.uk/sa/Mai99PolAnthPapers/Mukulika%20
Banerjee.htm>. Acesso em: 20/10/2009.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
2000-2001. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home>. Acesso 
em: 12/11/2009.

TRE/PE – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 
TRE/PE. 2008. Disponível em <http://www.tre-pe.gov.br>. Acesso em: 
12/11/2009.

10049-LN79_meio_af5.indd   199 6/24/10   2:55:03 PM



10049-LN79_meio_af5.indd   200 6/24/10   2:55:03 PM



Lua Nova, São Paulo, 79: 201-233, 2010

margens da polítICa, fronteIras da 
vIolênCIa: uma ação ColetIva das perIferIas 
de são paulo

Gabriel de Santis Feltran 

apresentação

“Manhã de dezembro. Desço a pé as vielas fechadas de 
uma favela do Parque Santa Madalena, zona leste de 
São Paulo. Estou acompanhado de dois militantes do 
Centro de Direitos Humanos de Sapopemba (CDHS) e 
de uma freira da Eritreia. Ela me conta que os cristãos são 
perseguidos em seu país, que se sente em casa nas favelas, 
que a luta dos movimentos populares ‘é a mesma no 
mundo todo’. Universalismos... pensei comigo. Pedimos 
licença a moradores sentados na soleira de suas portas; eles 
nos abrem caminho sem nenhum entusiasmo. Depois de 
passarmos, um deles grita: ‘Tempo de política vem todo 
mundo pagar pau, não é não!?’ . Um ano eleitoral viria pela 
frente, de fato. No ponto mais baixo e central da favela – que 
ocupa duas encostas íngremes – se aglomeravam umas vinte 
pessoas, alguns rostos conhecidos, formando uma roda. 

Valdênia Paulino – a militante mais conhecida da região, 
diretora do CDHS – falava aos moradores no microfone: 
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‘Vamos descer, pessoal, para participar dessa conversa, para 
mostrar que em Sapopemba a gente sabe receber as visitas 
com calor humano!’. Explicava que se tratava de um ato 
contra a violência policial, e citava nomes de adolescentes 
dali assassinados pela polícia. ‘Lembram do Vandinho? E 
do Jackson da D. Nenê? [nomes fictícios]. Estamos aqui 
em nome deles, pela memória deles!’. Valdênia falava 
com propriedade, conhecia os meninos, suas mães e suas 
histórias. Era muito respeitada na favela.

O evento lançaria um relatório da Anistia Internacional 
sobre o policiamento em ‘comunidades’ no Brasil,  
chamado ‘Eles entram atirando’. As pessoas foram 
chegando; entre moradores e ‘gente de fora’, já éramos 
quase cem. A roda crescia e um grupo de samba do 
Centro de Defesa dos Direitos de Crianças e  
Adolescentes (Cedeca) dava o tom. Valdênia começou 
então a convocar os presentes para fazerem  
depoimentos públicos: duas vítimas de violência  
policial, depois o coordenador das Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs) do distrito; em seguida o presidente de 
honra do CDHS, uma militante do Rio de Janeiro, outra 
de São Bernardo do Campo e mais uma de Guarulhos. 
Parentes de vítimas de violência policial de várias cidades 
brasileiras estavam ali. Um pastor da igreja evangélica 
também compareceu; representantes do movimento dos 
sem-teto e de diversas entidades civis de defesa de direitos 
foram anunciados. Por último, anunciou-se a presença 
de uma série de parlamentares, todos do Partido dos 
Trabalhadores (PT): um vereador, dois deputados 
estaduais e dois federais. Cada uma destas pessoas sentou-se 
numa roda em torno de milhares de cartas espalhadas pelo 
chão, que narravam casos de violência policial do mundo 
todo. Cada um fez uma intervenção curta, seguida de 
aplausos. A cena era tocante. 
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Pensei comigo, escrevendo essas notas: Valdênia era o único 
elo de relação entre toda aquela gente. Eu mesmo estava ali 
por seu intermédio.” (Notas de campo).

Nas últimas três décadas, as ações coletivas de morado-
res das periferias de São Paulo – e de outras grandes cidades 
brasileiras – ocuparam invariavelmente um espaço norma-
tivo de mediação entre a população mais pobre da cidade, 
de um lado, e o mundo das instituições políticas, de outro. 
O evento na Favela do Madalena e a função nele desempe-
nhada por Valdênia expunham com clareza essa condição. 
Entretanto, se o lócus de atuação dessas ações coletivas per-
maneceu o mesmo desde os anos 1970, o sentido da media-
ção que desempenham modificou-se radicalmente, desde 
então. Ao menos duas linhas de transformações, associadas, 
sintetizam essa mudança. De um lado, a da transição do regi-
me político dos anos 1980, que nos anos 1990 inseriu subal-
ternamente os movimentos sociais das periferias na política 
institucional; e, de outro, a transformação expressiva no per-
fil da população dessas periferias nas últimas décadas, que 
questionou a capacidade representativa daqueles atores. 

A aposta deste texto é que o estudo da trajetória media-
dora de uma dessas ações coletivas permite colocar essas 
duas linhas de transformação em relação, iluminando as 
fronteiras (ou margens) da política contemporânea no Bra-
sil1. O artigo toma a trajetória de mais de duas décadas do 
Cedeca Sapopemba, uma entidade de defesa de direitos da 
periferia leste de São Paulo, como objeto heurístico dessa 
reflexão. Argumento que essa relação entre periferias e 

1 Discuto a categoria analítica “fronteira” mais adiante e em Feltran (2008). Das e 
Poole (2008) utilizam a noção de “margens” do Estado moderno em sentido tanto 
descritivo quanto crítico, recuperando três usos recorrentes do conceito: margens 
da legalidade oficial; margens da legibilidade estatal (por referência à burocracia 
escrita); e margens da normalidade (relação entre corpos, lei e disciplina), tendo 
por referência o biopoder foucaultiano.
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mundo público foi historicamente marcada pelo conflito. 
O percurso desse conflito, bem como de suas formas de 
contenção a partir dos anos 1970, faz ainda hoje coexisti-
rem na cena pública três dispositivos distintos, que na linha 
do tempo tiveram ênfases sucessivas: 1) a luta política, cuja 
lógica interna remeteu à aposta nos direitos da cidadania, 
central nas ações dos “movimentos sociais” dos anos 1980 
e início dos 1990; 2) a gestão social, gerenciamento estatal e 
não governamental de populações específicas das periferias, 
muito presente na lógica interna dos “programas sociais” a 
partir de meados dos anos 1990; e 3) a violência, presente ou 
latente na repressão policial às periferias e regulada hoje, 
sobretudo, pelo próprio “mundo do crime”, em expansão 
nas periferias da cidade. A diferenciação entre os disposi-
tivos, aqui, é meramente analítica: pretende conferir inte-
ligibilidade a dinâmicas que coexistem, com centralidade 
sucessiva, na trajetória do Cedeca. A argumentação do texto 
está amparada em etnografia realizada entre 2005 e 2009 
no distrito de Sapopemba, zona leste de São Paulo2.

Como se sabe, há trinta anos o mundo político brasilei-
ro gravitava em torno de um regime ditatorial e, portanto, 
refratário por definição à participação política pluralista. Ao 
mesmo tempo, a modernização e o pleno emprego indus-
trial daquele período – conhecido como “milagre econô-
mico” – atraíam milhões de migrantes de todo país para as 
periferias das metrópoles. O perfil da população que ocu-
pou essas periferias foi, por essas duas razões, majoritaria-
mente migrante e centrado na família extensa, cuja expec-
tativa era “melhorar de vida” na cidade. A coesão social des-
sa população se ancorava nos valores católicos e no projeto 

2 Sapopemba é um dos 96 distritos do município de São Paulo e faz fronteira 
com Santo André. São 300 mil habitantes em região de “periferia consolidada” 
da cidade (urbanização elevada e crescimento demográfico). Há 37 favelas no 
distrito e metade dos domicílios tem chefes de família com renda inferior a três 
salários mínimos. 
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de mobilidade social ascendente pelo trabalho industrial3. 
A demanda por integração social e representação política 
dos interesses desses trabalhadores era intensa, embora 
reprimida. A promessa pública, no entanto, era a de que 
a modernização do país inscreveria essas “classes trabalha-
doras” na dinâmica salarial, e que a contrapartida social do 
assalariamento, o acesso a direitos sociais, geraria melhoria 
objetiva nas condições de vida das famílias. 

Para que a promessa se efetivasse, no entanto, não bas-
tava apenas o esforço privado do provedor da família. Era 
preciso garantia estatal do emprego e dos direitos a ele asso-
ciados; portanto, exigia-se que um projeto político estives-
se associado ao projeto familiar operário. Não por acaso, 
percebeu-se logo a necessidade de constituição de ações 
coletivas para representar essa gente: os “novos movimen-
tos sociais” das periferias emergiram, desde o final dos anos 
1970, como portadores desse anseio de integração da “classe 
trabalhadora” na dinâmica da “cidadania” que se anunciava 
renovada pela abertura do regime4. 

Mais de três décadas depois, esses parâmetros da expe-
riência coletiva das periferias urbanas se deslocaram subs-
tantivamente5. Do ponto de vista político-institucional, lá 
se vão 25 anos de regime formalmente democrático e do 
estabelecimento de um sistema ampliado de participação 
civil nas políticas públicas – a “inovação institucional” da 
“democracia participativa” brasileira foi enormemente 
debatida na academia6. Sob o prisma da dinâmica social 

3 A “família operária” e seus desdobramentos políticos foram estudados exemplar-
mente por Durham (2005) e Caldeira (1984).
4 Baierle (1992), Doimo (1995) e Paoli (1995) fazem revisões bibliográficas im-
portantes sobre os movimentos sociais do período em São Paulo. Dagnino (1994; 
1995) analisa especificamente o papel da noção de cidadania entre eles. 
5 Marques e Torres (2005) compilam estudos recentes dessas transformações em 
São Paulo.
6 Dagnino e Tatagiba (2007) recuperam as linhas gerais desse debate na contem-
poraneidade.
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das periferias, entretanto, as transformações (também 
nada triviais) são bem menos comentadas. As três últimas 
décadas foram palco de um câmbio geracional que, con-
cluído, demonstrou uma mudança expressiva nos pilares 
da vida social desses territórios. Quem reside hoje nas 
fronteiras da cidade não é mais migrante, é “paulistano”. 
Meus interlocutores de pesquisa com menos de 30 anos 
se dizem comumente “nascidos e crescidos aqui na zona 
leste mesmo”; “aqui no Madalena”. A organização de suas 
famílias, mais tipicamente urbanas, também respondeu à 
tendência de transformação intensa7. No plano religioso, 
em apenas duas décadas milhões de católicos transitaram 
à teologia neopentecostal, bastante conectada às transfor-
mações em curso nesses territórios8. A capacidade de con-
sumo, já não diretamente vinculada à renda pela expansão 
do crédito popular, aumentou muito mesmo nas favelas9. 
Novas tecnologias de informação favoreceram a conexão 
dos moradores jovens das periferias a espaços de constru-
ção identitária renovados, e acesso a universos inimaginá-
veis há alguns anos10. 

Oferecendo pano de fundo a essas transformações está 
o deslocamento no centro de gravitação do projeto ope-
rário: o trabalho industrial, radicalmente modificado pelo 
que se convencionou chamar de “reestruturação produti-
va”. Crises severas do emprego, sobretudo nos anos 1990, e 
a estabilização do desemprego estrutural forçaram mudan-

7 Sobre família e religiosidade nos meios populares contemporâneos, ver Duarte 
e Helborn (2006) e Duarte e Gomes (2008).
8 Sobre o fenômeno neopentecostal, ver Almeida (2004; 2009).
9 Apenas no ano de 2009 as classes D/E ampliaram em 17% o consumo de produtos 
não duráveis e em 16,8% o de duráveis. O aumento, mesmo em ano de crise finan-
ceira, consolida tendência na década, acelerada nos últimos anos (Aragão, 2009).
10 As lan-houses representam a principal forma de acesso à internet no Brasil. Na 
última década, a indústria cultural e do entretenimento estabeleceu nichos de 
produtos voltados especificamente para os jovens das periferias (programas de 
televisão, sites de relacionamento, música, vestuário, acessórios etc.).
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ças significativas do mercado de trabalho popular. Se em 
1970 era fácil conseguir um emprego fabril, em 2010 esse 
emprego é escasso e exige alta escolaridade, além de espe-
cialização e flexibilidade; ainda assim, quem chega a ele em 
geral ocupa postos terceirizados e pouco estáveis. O espaço 
da fábrica que antes, pela sindicalização crescente, favorecia 
a construção de identidades e ações coletivas, se traduz nos 
anos 2000 em espaço competitivo por incentivos seletivos. 

A promessa de mobilidade social operária se traduziu, 
já em época toyotista, no sucesso de uma pequena elite das 
periferias que apostou no sobretrabalho e na formação esco-
lar dos filhos como alavancas de ascensão à classe média11. 
Para a grande maioria dos filhos de operários fordistas que 
encontro em pesquisa, entretanto, a contrapartida social do 
assalariamento nunca chegou12. Diversas investigações recen-
tes entre jovens moradores das periferias encontram mais 
frequentemente trajetórias de inserção ocupacional instável, 
sobretudo no setor de serviços ou em empregos terceirizados. 
Nas franjas desse mercado de trabalho, aparecem os trabalhos 
liminares entre o formal, o informal e o ilícito13. Sobretudo 
entre os moradores de favela, os mercados que se expandem 
são não apenas desprotegidos, caso da terceirização indus-
trial a domicílio ou da catação de materiais recicláveis, como 
frequentemente ilegais, caso do varejo de drogas ilícitas. Nes-
se cenário, o “mundo do crime”, antes considerado o oposto 
diametral dos “trabalhadores”, surge recentemente como a 
atividade melhor remunerada e com alta disponibilidade de 
“postos de trabalho” para jovens de favela. Além disso, “o cri-

11 A geração é categoria analítica central na excelente análise do mundo operário 
de Beaud e Pialoux (2003; 2009). 
12 As classes D/E ainda somavam 39% da população brasileira em 2008. Sobre a re-
estruturação produtiva no país, em perspectiva comparada, ver Guimarães (2009a; 
2009b); sobre a frustração da promessa operária de mobilidade e a questão da 
violência, ver Machado da Silva (2004) e Misse (2006). 
13 Ver Telles e Cabanes (2006), Ferreira (2003) e Guimarães (2004). 
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me” passa a ser legitimado progressivamente como instância 
normativa e fiscal das regras de convívio14.

Em suma, na etnografia em favelas e periferias da cida-
de tem sido possível reconhecer impactos causados tanto 
pelas mudanças na institucionalidade política quanto no 
mercado de trabalho, na família, na religiosidade, no con-
sumo e no projeto de mobilidade social. Em meio a essas 
transformações, entretanto, a desigualdade entre pobres e 
ricos atravessa as três últimas décadas intocada. A frustração 
da perspectiva de “integração” social da população desses 
territórios na dinâmica de “desenvolvimento” do Brasil é, 
portanto, inevitável. Nessa frustração, assumida como “rea-
lidade” pela geração jovem, é todo um projeto coletivo que 
deve ser revisto15. E quando o projeto coletivo de “estar no 
mundo” se modifica, os atores tradicionais de representa-
ção desse projeto, como os movimentos sociais, são postos 
em questão. Se no cenário anterior a mediação das deman-
das das periferias ao mundo público podia ser feita por um 
dispositivo de tipo político – os “encaixes” entre movimentos 
sociais e as instâncias estatais de garantia de direitos –, a 
revisão dos conteúdos do projeto coloca em cena, e como 
protagonistas, outros dispositivos de mediação. Analiso aqui 
dois deles: a gestão social e a violência. 

Se o risco do gerenciamento de populações já estava 
previsto nos debates em torno da inserção dos movimentos 
populares no sistema político – e, ademais, desde Foucault 
(2008) –, a “expansão do mundo do crime” aparece nos anos 
1990 como elemento novo nesse cenário normativo. A lógica 
instrumental do uso da força reaparece, em plena “democra-
cia”, muito intensamente nas relações internas às periferias, 

14 Discuto a emergência do “mundo do crime” como instância normativa da “justi-
ça” nas periferias em Feltran (2008; 2010a). 
15 Essa frustração é radicalmente notada em depoimentos, recorrentes na pesquisa 
entre jovens inscritos no “mundo do crime”: “trabalhar para ser que nem o meu 
pai? Prefiro morrer cedo...”.
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a “violência urbana” se torna representação coletiva nas cida-
des e as taxas de homicídio explodem. Ora, não é necessário 
dirimir conflitos pessoais pelo uso da força privada, no limi-
te letal, quando indivíduos se sentem inscritos numa ordem 
regida pelo direito; poder-se-ia recorrer à força pública, que 
numa ordem assim significaria proteção. Os relatos obtidos 
em pesquisa de campo, entretanto, partem do pressuposto 
contrário: pela experiência (em dimensão portanto anterior 
mesmo à consciência), sabe-se que as polícias não protegem 
a favela. Assim, seus moradores têm de se proteger por conta 
própria. A disseminação do uso privado da força não encon-
tra outra explicação mais convincente. A expansão da violên-
cia interpessoal e sua especialização recente nas favelas de 
São Paulo, nas quais tribunais conduzidos pelo “mundo do 
crime” são legitimados como operação de justiça, parecem-
me, pois, intimamente relacionadas à frustração do projeto 
de inscrição dos “trabalhadores” no mundo do direito16.

Na virada do século, a corda estica. De um lado, tenta-
se afrouxá-la pela ampliação das políticas compensatórias 
e de gestão da segurança, dos territórios e das populações, 
em geral na forma de convênios entre governos e organiza-
ções civis de base – muitas vezes antigos movimentos sociais 
– para a implementação de “projetos sociais”: profissiona-
lização, apoio familiar, atividades culturais etc. De outro, 
amplia-se a repressão nas fronteiras, tensionando as mar-
gens de filiação social e política e fazendo emergirem nelas 
mais e mais “suspeitos”. O encarceramento de jovens adul-
tos das periferias de São Paulo cresceu quatro vezes desde 
meados dos anos 199017. 

16 Etnografias recentes demonstram que a queda das taxas de homicídio em São 
Paulo, nos anos 2000, se dá sobretudo por essa regulação interna ao “crime” (Fel-
tran, 2010a; Marques, 2007; Hirata, 2009; Biondi, 2010).
17 A população carcerária do estado de São Paulo passou de cerca de 40 mil em 
1996 para mais de 150 mil em 2008. Sobre a associação dos dispositivos assistencial 
e repressivo, ver Almeida, De Lucca e D’Andrea (2009).
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O texto que segue apresenta a trajetória do Cedeca, 
uma ação coletiva originada em Sapopemba que, há mais 
de duas décadas, atua nessas tensões entre política, gestão 
e violência na zona leste de São Paulo. A narrativa do per-
curso da organização está dividida em quatro partes. Na pri-
meira, contextualizo as origens do Cedeca como movimento 
popular, na reivindicação basista de garantia de direitos aos 
moradores do bairro. Na segunda parte, já em período pós-
ditadura, aparece sua aposta na inserção institucional e os 
limites políticos que ela apresenta: a obtenção de convênios 
de atendimento situa a entidade, ao longo dos anos, numa 
posição subalterna de “burocracia de base” dependente de 
governos; as atividades de gestão se expandem na medida 
em que decresce a autonomia reivindicativa e a garantia dos 
direitos dos atendidos. Como reação a esse processo, na ter-
ceira parte da trajetória narro a tentativa de reativar as ações 
movimentistas do Cedeca, já nos anos 2000. Para tanto, cria-
se outra figura jurídica – o Centro de Direitos Humanos de 
Sapopemba –, que daria suporte político a um novo ciclo 
de protestos, especialmente voltado contra a violência poli-
cial nas favelas do distrito. A quarta parte da narrativa apre-
senta, então, a principal consequência dessa nova atitude: 
um ciclo de perseguições, ameaças, atentados e exílios de 
Valdênia, a principal ativista da organização. As notas finais 
propõem um diagrama de compreensão das relações entre 
as periferias e o mundo público no Brasil contemporâneo, 
em que coexistem a política, a gestão social e a violência. 

Cedeca e Cdhs: uma trajetória

Origens: a aposta nos direitos 
Nascido no Parque Santa Madalena em 1991, o Cedeca foi 
consequência de quase duas décadas de atuação das Comu-
nidades Eclesiais de Base (CEBs) no distrito, inspirada na 
“opção preferencial pelos pobres” característica da teologia 
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da libertação. Sua fundação, amparada pela aprovação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente no ano anterior, já sig-
nificava um passo avançado na “luta política” dos movimen-
tos populares: sua inscrição na gestão político-institucional, 
que se aprofundaria na década seguinte. Os quadros da 
organização, por isso, já contavam em seu nascimento tanto 
com militantes de base, moradores do bairro e religiosos, 
quanto com advogados, psicólogos e assistentes sociais pro-
fissionais. Antes mesmo de existir formalmente, entretanto, 
o Cedeca dava seus primeiros passos inspirado pela Campa-
nha da Fraternidade (da CNBB) que, em 1987, teve como 
tema o “menor”18. A “comunidade” católica de Sapopemba, 
organizada por padres combonianos, resolveu encampar 
o tema pautando publicamente a situação de adolescentes 
do bairro inscritas em circuitos de exploração sexual nas 
ruas do centro da cidade. Propuseram-se, evidentemente, 
a “tirar essas meninas da rua”. Aos 20 anos, Valdênia capi-
taneou a iniciativa de criar uma casa de acolhida para essas 
adolescentes no bairro. Ela própria se mudou para a “Casa 
das Meninas”, como os militantes a chamavam – ou a “Casa 
da Luz Vermelha”, como a apelidara o estigma no bairro – 
para iniciar o trabalho. 

Dessa atuação de Valdênia e de um grupo de amigos 
do bairro, alguns anos depois nasceu o Cedeca. Mais ampla 
– agora defendia quaisquer meninos e meninas de Sapo-
pemba que tivessem seus direitos violados –, a entidade já 
nascia tratando especificamente da questão da violência. O 
próprio nome do Cedeca, “Monica Paião Trevisan”, home-
nageia uma das moradoras da Casa das Meninas, assassina-
da e esquartejada no final dos anos 1980. Reconhecia-se, 
no período, que a ação fundamental daqueles militantes 
era conhecer histórias de privação e violência nas favelas 
do bairro para denunciá-las em espaços ampliados de arti-

18 Ver http://www.cf.org.br. 
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culação política. A publicização da privação ativaria a inter-
rupção do ciclo de violência nesses territórios. As redes dos 
movimentos sociais do período, em transformação, ainda 
favoreciam articulações internas e o Cedeca se beneficia 
delas19. Um evento político narrado por Valdênia, ainda em 
1988, dá ideia da dimensão que essa teia de contatos ainda 
se sustentava no período da Constituinte.

Era época de votação das emendas [à Constituição 
de 1988]. De todas as articulações feitas, houve vários 
movimentos da área da infância, em vários estados, e em 
São Paulo os meninos ocuparam a Sé. E do escritório da 
Pastoral do Menor, que ficava ali no prédio das Edições 
Paulinas, na praça da Sé, nós ligamos direto no Congresso 
para o Hélio Bicudo. Eles ligaram o autofalante do 
Congresso, durante a votação do artigo 227, e a garotada 
gritava da Sé! (Valdênia).

A operação simbólica de tradução política das privações, 
própria das narrativas dos movimentos sociais do período, 
é evidente: o movimento reunia as vozes dos meninos de 
Sapopemba àquelas de seus pares, outras tantas crianças 
e adolescentes brasileiros privados de direitos fundamen-
tais, e daí carreava suas falas ao espaço público-político. A 
pressão de escutar as vozes dos meninos, naquele contexto 
de transformação do Congresso Nacional, “arrepiava até 
os mais conservadores”. Essa tradução simbólica traça uma 
linha de relação, recuperada aqui como nexo analítico, 
entre o menino da favela e o espaço público-político. Sen-
do por definição uma relação difícil e efêmera, apostava-
se na lei – o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
o artigo 227 da Constituição etc. – como uma forma de 

19 Embora esse cenário de articulações posteriormente tenha se transformado mui-
to, como discuto em Feltran (2006).
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conferir-lhe estabilidade. O centro da atividade política dos 
movimentos sociais do período encerrava-se nessa aposta 
(Feltran, 2005; 2007). 

Nota-se, entretanto, que o Cedeca já foi fundado 
como um movimento de segunda geração. Se o discur-
so dos militantes preserva o basismo dos movimentos dos 
anos 1970, a estruturação das atividades institucionais 
estava longe da subversão passível de repressão oficial: 
ela já era prevista em lei20. Se os movimentos pioneiros 
exigiam a abertura de canais de participação no Estado, 
o Cedeca já era fruto da “democracia participativa”. Se 
os primeiros queriam derrubar o regime, agora tratava-se, 
acima de tudo, de fazer cumprir a lei. Tentava-se inscrever 
o mundo dos adolescentes de favela no universo dos direi-
tos e da democracia, já formalmente assegurados. O equa-
cionamento da questão da violência era bastante peculiar 
naquele contexto: apostava-se que o “ciclo de violência” 
no qual os adolescentes atendidos estavam inscritos, nas 
favelas em que viviam, era fruto da privação de direitos. 
Esse ciclo seria superado pela aproximação desses sujeitos 
a uma arena pública em que a medida de existência do 
indivíduo fosse o direito. Sendo operadores dessa apos-
ta, as ações coletivas como o Cedeca consideravam fun-
damental aos seus propósitos a articulação de um campo 
de pressão pela efetivação da cidadania. Os militantes, por 
isso, deixavam Sapopemba frequentemente para circular 
no ambiente sindical, partidário e religioso das esquerdas, 
agrupadas em São Paulo em torno do PT, que oferecia con-

20 “Art. 87 - São linhas de ação da política de atendimento: I - políticas sociais bá-
sicas; II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 
aqueles que deles necessitem; III - serviços especiais de prevenção e atendimento 
médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão; IV - serviço de identificação e localização de pais, responsá-
vel, crianças e adolescentes desaparecidos; V - proteção jurídico-social por entidades de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente”. (Brasil, 1990, grifo meu).
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teúdos programáticos ao campo movimentista. Em 1988, 
esse campo já obtivera sua primeira vitória significativa, a 
eleição de Luiza Erundina à prefeitura de São Paulo, sus-
tentada basicamente pelos movimentos das periferias da 
cidade. O Cedeca já nascia, assim, em cenário extremamen-
te favorável à obtenção de recursos para atendimento dire-
to de meninos e meninas de Sapopemba. Passaria a atuar, 
na década seguinte, tanto nesses atendimentos quanto em 
conselhos setoriais de gestão das políticas para a infância e 
adolescência do município21.

Inserção institucional: a expansão da gestão 
A ação coletiva que fundara o Cedeca consolida sua identi-
dade institucional ao longo dos anos 1990. Os princípios da 
atuação movimentista seguiram operando; no entanto, inse-
rida na lógica das políticas sociais, a perspectiva mais politi-
zada própria de suas origens se traduz, paulatinamente, na 
consolidação de uma expertise técnica. O Cedeca se tornaria, 
no final da década de 1990, fundamentalmente um espaço 
de referência – inclusive nacional – do atendimento a ado-
lescentes das periferias inscritos no “mundo do crime”. A 
tradução de uma ação coletiva reivindicativa rumo a uma 
organização que executa políticas sociais foi paulatina.

Como outros Cedecas22, a entidade tendeu à especia-
lização na questão do “adolescente em conflito com a lei” 
(ou “autor de atos infracionais”). Trata-se daquele indivíduo 
que, tendo cometido infrações à lei e sido detido pela polí-
cia, já foi julgado, condenado e encaminhado oficialmente 

21 Relevante notar que essa inserção já segue a setorialização própria da gestão das 
políticas sociais estatais. Se uma década antes podia-se falar “do movimento popu-
lar” ou “do movimento de favela”, passa-se a falar agora de “movimento de saúde”, 
“movimento de moradia”, “educação”, “infância” etc. (Feltran, 2005; 2007).
22 Em 2008 havia nove Cedecas na cidade de São Paulo e outros quinze em diferen-
tes estados do Brasil, articulados em torno de uma entidade nacional. Ver http://
www.anced.org.br.
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pela justiça para o cumprimento de uma “medida socio-
educativa”23. Acompanhei esse atendimento, realizado pelo 
Cedeca para as medidas “em meio aberto”, em pesquisa de 
campo. Descrevi com detalhe suas rotinas nas quais estão 
em pauta as interações entre profissionais, adolescentes e 
famílias atendidas, coordenação e equipes, Cedeca e gover-
nos; e, portanto, entre os distintos desenhos normativos do 
atendimento e a complexidade política que os acompanha 
(Feltran, 2008). Neste texto, será possível apenas apresentar 
uma síntese analítica desse estudo: em organizações sociais 
como o Cedeca, o que se chama atendimento consiste na ten-
tativa de aproximar as representações do jovem favelado às 
do sujeito de direitos, a partir da articulação de uma tríade 
de conceitos: o vínculo, o encaminhamento e a rede de proteção. 

O vínculo sintetiza a condição primeira e fundamental 
do atendimento. Em pesquisa, a atividade do Cedeca já me 
foi descrita como uma “pedagogia do vínculo”. Trata-se do 
estabelecimento de uma relação específica entre o “educa-
dor social” (profissional contratado da entidade) e o adoles-
cente atendido. De característica ao mesmo tempo pessoal 
e profissional, o vínculo supõe idealmente uma relação desi-
gual: teria conteúdos técnicos na perspectiva do “educador”, 
que manteria um “distanciamento profissional” em relação 
ao atendido, e de confiança pessoal na perspectiva do ado-
lescente, que se engajaria assim nas atividades propostas. É 
consenso, entretanto, que o vínculo se ampara em relações 
densamente pessoais. Fundamentalmente privadas, essas 
relações conformariam o primeiro passo do adolescente 
favelado rumo ao mundo público do direito. A pressuposi-
ção, portanto, é a da desvinculação prévia entre esses mun-
dos (o do “educador” e o do “adolescente”), exposta na des-

23 O ECA prevê as seguintes medidas socioeducativas: “i) advertência, ii) obrigação 
em reparar o dano; iii) prestação de serviços à comunidade; iv) liberdade assistida; 
v) semiliberdade ou vi) internação” (Brasil, 1990). 
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confiança, que aparece como sentimento prévio à relação e 
conforma a alteridade inicial do encontro24. 

Sem o vínculo, o adolescente permaneceria, portanto, 
alheio ao direito. Construído o vínculo, ele pode ser enca-
minhado à esfera das garantias públicas. Se o “educador” 
é a linha de frente do atendimento, em sua retaguarda há 
psicólogos, assistentes sociais e advogados, que organizam 
o encaminhamento específico de cada caso. Esses “técnicos” 
(como são chamados) estudam a situação de cada menino e 
a partir de um repertório de atividades de educação, saúde, 
esporte, profissionalização, cultura e acesso à justiça, que 
responderiam às demandas prementes de seu caso, tentam 
ativar para ele espaços de chegada na chamada rede de pro-
teção social. O Cedeca seria, portanto, idealmente um lugar 
de triagem e trânsito de demandas a esferas sociais e políti-
cas mais amplas, um portal de acesso dos jovens às garantias 
legais do ECA. Nem tudo é assim tão simples, entretanto. 

“Há muita contradição no trabalho, não é? Numa realidade 
como esta, ou como qualquer outra periférica em que o 
menino está em situação de medida socioeducativa, você 
não tem muito a oferecer. Você vai encaminhar para um 
curso, a escolaridade dele não permite. Isso sem contar 
que eles só falam gíria e muitos deles são tatuados, então 
ninguém quer receber. E eles estão muito próximos dessa 
rede do crime, que hoje dá uma grana muito boa... se você 
pegar aí uma média [de remuneração individual], é de mil 
reais por mês. É muito dinheiro. E você não consegue uma 
bolsa que ultrapasse duzentos. A escola também não quer 
ele... Ela diz que ele não tem perfil, que não se enquadra, 

24 O papel social da entidade de atendimento seria, portanto, de mediação entre o 
universo privado (da interação face a face, mas também da favela, da violência) e o 
espaço público do direito (da cidadania, da democracia). Essa concepção do social 
é, por isso, inteiramente arendtiana (Arendt, 2003). Para a autora, entretanto, não 
há possibilidade da política nascer daí.
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que ele é rebelde, tudo cai sobre os meninos da medida, ‘os 
LA’. Você não tem uma rede de saúde que permita fazer um 
diagnóstico de por que é que ele usa tanto a droga, por que a 
droga seduz tanto, você não tem. Você não tem uma clínica, 
você não tem nada que permita que esse menino possa 
sonhar ou buscar outra coisa. Então é muito complicado o 
trabalho.” (Roberta, então coordenadora do Cedeca).

O depoimento expõe a fratura. E se confirma pelos anos 
de observação. O desenho normativo da política de atendi-
mento que convenia o Cedeca encontra obstáculos em dois 
níveis: num primeiro, propriamente político, percebe-se que 
a rede de proteção social não funciona, ou melhor, que ela não 
existe como tal. A oportunidade de emprego exige ficha de 
antecedentes criminais, o posto de saúde não oferece tra-
tamento para dependência química, o curso de informáti-
ca é caro, a escola já expulsou aquele menino uma vez, os 
aprendizes em seleção pela Embratel devem ter o ensino 
fundamental completo. Na hora da entrevista, o menino só 
falou gíria. No primeiro dia na Frente de Trabalho, achou o 
serviço muito pesado. Quando preencheu a ficha do servi-
ço militar, disse que não era voluntário. No exame físico, as 
tatuagens o barraram. Abandonou a Prestação de Serviços 
na escola, teve vergonha de varrer o pátio na frente dos cole-
gas. Faltou à audiência no fórum, “vacilo”...

Quando o menino não é encaminhado para a “rede 
de proteção”, o “crime” o desencaminha, como me disse um 
educador. Foi ao shopping depois de um assalto e torrou 
mil reais numa tarde. Varou a noite na viela fumando “uns 
baseados”. “Deu fuga” a 120 km/h. na Avenida Sapopem-
ba. Foi ontem “no salão” com a Patrícia. “Pegou” um carro 
com uma sanfona dentro, vendeu por cinquenta reais. Des-
ceu para a praia em meia hora, numa 1100 (cilindradas, 
moto esportiva). As frases de caderno de campo, como o 
depoimento da então coordenadora do Cedeca, dão ideia 
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da disputa simbólica entre os estímulos que um adolescente 
recebe para se vincular ao atendimento do Cedeca e aque-
les que tem para permanecer no “crime”. 

As consequências dessa disputa na função mediadora 
do Cedeca são inevitáveis. Para estabelecer o vínculo ini-
cial do atendimento, e sem poder encaminhá-lo, os técni-
cos têm que criar, no próprio âmbito interno à entidade, 
atividades que seduzam os adolescentes. É preciso ter ali 
“atividades” a oferecer: cursos de grafite, viagens à praia, 
apoio de advogados, oficinas de cavaquinho, sempre ampa-
radas por “bolsas-auxílio” vinculadas à frequência. Ao mes-
mo tempo, se não for possível enviar o adolescente depen-
dente do crack para um serviço especializado, há uma psicó-
loga na entidade que pode reunir famílias com problemas 
similares num grupo e dedicar parte de sua semana a isso. 
Se o programa de proteção a indivíduos ameaçados não é 
acessível, os técnicos da entidade auxiliam a família a se 
mudar para a casa de um parente. Se não há vagas gratui-
tas para o curso de informática, o Cedeca pode alocar dez 
computadores doados na salinha do fundo. Um funcioná-
rio pode dar aulas à noite, como voluntário. Se os cursos 
do Senai exigem escolaridade elevada, com recursos da 
cooperação internacional pode-se montar uma padaria 
comunitária, um pouco menos equipada.

Assim, o Cedeca se insere num ciclo muito comum 
entre as entidades sociais das periferias contemporâneas: 
as organizações tendem a reproduzir internamente, por 
meio de convênios, o que falta na rede de proteção exter-
na. Elaboram-se projetos de novos atendimentos, que 
geram novas estruturas de gestão (e nunca suprem sequer 
a demanda do bairro). Com o tempo, esses atendimentos 
passam a integrar o organograma da entidade. A pressão 
por ampliação desses atendimentos se traduz, então, numa 
pressão por expansão do âmbito gerencial da organização. 
Mais projetos a escrever, mais gente a contratar, rotinas mais 
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complexas e burocráticas a gerir. Em 1991, o grupo de fun-
dadores do Cedeca comemorou a doação de uma casa para 
iniciar seus trabalhos. Quando cheguei a Sapopemba, em 
2005, esse grupo fundador já administrava cinco núcleos de 
atendimento no bairro. Em 2008, e a despeito da franca 
oposição do Cedeca à administração municipal, principal 
responsável pelo financiamento, seu atendimento já estava 
desdobrado em nove núcleos. As atividades dessas entidades, 
espalhadas pelo mapa do distrito, já envolvem hoje plantão 
jurídico, psicológico, educação de rua, acompanhamento 
de medidas socioeducativas, apoio familiar, grupo de mães, 
atividades culturais, atendimento a deficientes físicos, mar-
cenaria, padaria, cabeleireiro, projetos ambientais, qualifi-
cação profissional, entre muitas outras. 

Cada uma dessas atividades é mantida por um “convê-
nio”, firmado junto a governos ou ao chamado “terceiro 
setor”. Sempre amparados por “projetos”, esses convênios 
duram de alguns meses a dois anos, e a intermitência do 
repasse de recursos é sua marca distintiva. Sempre que che-
guei ao Cedeca para um novo período de trabalho de cam-
po, nesses cinco anos, projetos haviam deixado de existir, 
projetos haviam sido criados e a dificuldade dos encami-
nhamentos era mais notável. 

Mesmo porque a expansão de uma entidade social, 
como de uma família ou empresa, significa a expansão de 
seu orçamento. Não necessariamente, entretanto, o núme-
ro de atendimentos se amplia, pois captar recursos passa a 
ser prioridade até para manter os empregos de quem, com 
esforço, conseguiu fazer da militância uma garantia profis-
sional. As atividades de escritório passam a tomar mais tem-
po; é preciso gerenciar toda a máquina de atendimentos ao 
mesmo tempo em que se planeja o ano seguinte, e o ciclo 
gerencial não tem fim. A consequência desse ciclo para as 
atividades políticas da organização é evidente. A expan-
são gerencial, nascida da dificuldade de mediar o trânsito 
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ascendente das demandas dos jovens ao mundo público, 
inscreve o Cedeca em fluxo de vetor oposto. Dependente 
dos financiamentos, a entidade passa praticamente apenas 
a executar projetos cuja pauta é decidida nos editais criados 
pelos financiadores. 

A tendência ao crescimento de organizações como o 
Cedeca, regular especialmente nas periferias mais consoli-
dadas de São Paulo, desperta uma série de questões analí-
ticas. A literatura já tratou dos contextos externos que con-
dicionam esta expansão – profissionalização, setorialização, 
competição por recursos, “onguização” e tecnificação do 
associativismo civil – sob o marco das relações entre socie-
dade civil e Estado no período pós-autoritário25. Num outro 
registro, entretanto, é preciso notar que essa expansão, cuja 
justificação remete à garantia de direitos, representa de fato 
a contenção do público atendido aos limites internos às fron-
teiras das entidades comunitárias. O “projeto” cresce e os 
meninos, que seriam encaminhados para fora dos limites 
da organização, acabam circulando pelos núcleos dele pró-
prio. Cria-se internamente um ambiente em que são acolhi-
dos, mesmo que precariamente; ainda assim, é melhor do 
que fora dali, onde são estrangeiros. Fronteira. Os limites 
orçamentários impostos pelos convênios criam, portanto, 
um espaço de ação social específico destinado aos jovens 
pobres e apartado de circuitos mais amplos. Se o menino não 
está em prisão ou em entidades de privação de liberdade 
(unidades de internação, clínicas de desintoxicação ou de 
saúde mental, abrigos etc.), ele fica contido neste circuito, 
o dos “programas sociais”. 

No início dos anos 2000, os limites que essa expansão 
burocrática do Cedeca trazia foram se tornando evidentes. 

25 Um estado da arte dessa bibliografia está em Dagnino e Tatagiba (2007). Sobre 
a questão da representatividade dessas associações, ver Gurza-Lavalle, Houtzager e 
Castello (2006).
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Estabeleceu-se entre a equipe técnica um conflito que opu-
nha o grupo de militantes fundadores, que apostava num 
“Cedeca movimento social”, e o grupo de funcionários con-
tratados (técnicos das políticas sociais), que enxergavam a 
organização como um espaço de atendimento, portanto de 
atuação profissional. O primeiro grupo construía a imagem 
do Centro de Defesa como uma instância político-represen-
tativa da população do bairro: o Cedeca deveria agir como 
sujeito político, carrear demandas de meninos favelados a 
espaços públicos26. O segundo considerava o Cedeca como 
instância capilar de atendimento das políticas sociais, aque-
la que executaria a demanda técnica dos programas estatais 
ou privados, não importa, junto ao seu público-alvo27. A ten-
são entre os grupos se manteve latente até a solução pacifi-
cadora ser tomada. Se os convênios são vitais para manter 
os atendimentos, se os atendimentos exigem formação téc-
nica e se o Cedeca já está inserido em sua lógica, não seria 
o caso de tentar reverter o quadro. A inércia tendencial de 
quase duas décadas de evolução institucional já seria difícil 
de frear. Há, entretanto, que fazer coexistirem o atendimento 
e a ação política. Para tanto, considerou-se ser preciso criar 
uma outra organização, de características distintas do Cede-
ca dos convênios.

26 “Então, o que é que nós estamos falando: nós podemos ter o atendimento, mas 
esse atendimento tem que estar a serviço da ideologia e da visão da entidade. 
Porque alguns, até coordenadores, no ano passado falavam assim: ‘mas de repente 
a gente está com um planejamento na semana, aí tem que lotar ônibus e ir para 
manifestações políticas. Isso não é massa de manobra?’ Falei: ‘Depende. Se você 
está só ocupando a garotada, é massa de manobra. Mas se você vem trabalhando 
a conjuntura com essa garotada, sem perder de vista a vida real deles, não é massa 
de manobra. Isso é cidadania.” (Valdênia).
27 “Você vai contratar um educador, tudo bem. Não tem nem problema se você 
quer contratar alguém da comunidade para dar uma chance à comunidade. 
Só que você tem que assumir a responsabilidade de contratar essa pessoa. Porque 
se essa pessoa não sabe trabalhar, com certeza vai ter alguém sobrecarregado. En-
tendeu? Agora, para chamar educador de educador, a priori essa pessoa tem que 
saber Paulo Freire de trás para frente e de frente para trás. Aí você pode começar 
a pensar em chamar o cara de educador.” (Clarice, psicóloga contratada).
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Retorno à ação política
Daí nasceu o CDHS, Centro de Direitos Humanos de Sapo-
pemba. A ideia inicial não era a de uma divisão estanque, 
em que o CDHS fizesse política e o Cedeca a gestão dos 
atendimentos. No entanto, nos cotidianos do endereço que 
as entidades compartilham no Parque Santa Madalena, essa 
divisão de tarefas se processou sem muito alarde: o CDHS 
herdou, para sua equipe, quadros mais combativos e politi-
zados, além de ter, por não assinar convênios, mais autono-
mia frente ao Estado para lançar ofensivas no debate públi-
co; o Cedeca permaneceu negociando os repasses de verba 
de convênios com os governos e fazendo atendimentos. 
Ambos passaram a atuar, portanto, de modo complementar 
entre ação política e gestão social. Os principais militantes 
fundadores do Cedeca, entre eles Valdênia, passaram a se 
dedicar ao CDHS a partir de 2001, e prioritariamente a ele 
depois de 2003. Quando cheguei a Sapopemba para iniciar 
minha pesquisa, Valdênia deixava definitivamente a coor-
denação geral do Cedeca. Desde 2003, o CDHS progres-
sivamente assumiu a tarefa de articular os movimentos de 
base do distrito, realizar a formação de novas lideranças, 
promover audiências públicas de denúncia – que traziam 
autoridades do Estado à favela – e formular ações judiciais 
das “violações de direitos” ocorridas no bairro. Reagindo 
aos constrangimentos da gestão, e ampliando o escopo 
de atuação do Cedeca – por também defender direitos de 
adultos –, o CDHS manteve uma equipe profissional míni-
ma, de característica combativa e remunerada por financia-
dores politicamente afins28. A estratégia mostrou-se acer-
tada. Um novo ciclo de ações públicas dos militantes de 
Sapopemba iniciou-se já nos primeiros anos da década, e se 
consolidou a partir de 2005. O tema eleito para esse ciclo 

28 A principal fonte de financiamento do CDHS foi a cooperação italiana católica, 
que a rede de contatos com a Congregação dos Combonianos permitia. 
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de protestos foi a violência policial, e as ações públicas da 
entidade alcançaram impacto político relevante nos anos 
seguintes. “O CDHS gosta de mexer no vespeiro”, disse-me 
uma de suas militantes. 

O repertório contemporâneo de modalidades de ação 
política do CDHS – discutido com mais vagar por mim em 
outro texto (Feltran, 2010b) – elabora um continuum que, 
num polo, produziu ações autônomas de pressão de gover-
nos e da opinião pública nos moldes dos antigos movi-
mentos de protesto e, no polo oposto, propôs ações ins-
titucionalizadas, internas ao sistema jurídico-político, nos 
moldes típicos das ações coletivas dos anos 1990 e 2000. 
Esse repertório respondia, de um lado, à efemeridade das 
ações de protesto e, de outro, ao enrijecimento contem-
porâneo dos canais de participação social na política ins-
tituídos pós-Constituição de 1988. A forma mais celebra-
da da ação política desse movimento no período foi a das 
“audiências públicas na favela”, justamente a que propõe 
mais radicalmente a mediação entre a população favelada 
de Sapopemba, que o CDHS quer representar, e o sistema 
político institucional, do qual ele já é um ator instituído 
(e subalterno). Promotores, advogados, comandantes de 
polícia, deputados federais e mesmo o Procurador Geral 
do Estado chegaram a participar desses eventos, sempre 
dentro das favelas do bairro. O CDHS cumpria sua tarefa e 
todos estavam motivados.

Ação política, reação violenta
Mas a história não termina assim, nunca. O ciclo de denún-
cias políticas lançado pelo CDHS gerou reações violen-
tas, tanto de policiais denunciados por abusos, quanto de 
setores do “mundo do crime” local. A partir do estabeleci-
mento desse ciclo intensificaram-se as ameaças de morte a 
Valdênia, que já forçaram quatro exílios no exterior durante 
esta década; por medidas de segurança, ainda hoje ela não 
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revela seu endereço nem guarda fotos de seus familiares em 
casa. Até meados de 2008, quando se mudou definitivamen-
te de Sapopemba, a militante franzina permanecia sob pro-
teção da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

Em sua carreira militante, a cronologia da repressão 
sofrida por Valdênia é longa. Dois episódios de violência 
sexual por retaliação a denúncias realizadas e algumas pri-
sões em manifestações políticas já estavam em seu currículo 
quando fundou o CDHS. Entretanto, comprou suas maio-
res brigas levando adiante as denúncias de violência policial 
nas favelas de Sapopemba. Foram três casos de execuções 
sumárias cometidas por policiais, denunciados entre 1999 e 
2003, e um começo de década sob intensas ameaças de mor-
te. Nessa mesma época, chegou a sofrer dois atentados e 
teve de se exilar no exterior durante três períodos. Valdênia 
foi a primeira defensora de direitos humanos oficialmente 
protegida pelo Governo Federal e seu caso mobilizou atores 
nacionais e internacionais da área: Anistia Internacional e 
a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, além de inú-
meros jornalistas de países diferentes. A resistência na mili-
tância, mesmo sob repressão, fez dela uma referência entre 
movimentos da área. Diversas organizações civis, frentes 
parlamentares de direitos humanos e governos, nos níveis 
municipal, estadual e federal, lhe prestaram homenagens29. 
Entre 2004 e 2007 as ameaças diminuíram. 

Em setembro de 2007, época em que eu compilava 
dados sobre sua biografia para minha investigação, liguei 
a televisão à noite e a primeira imagem que me apareceu 
foi a de Valdênia. Tive tempo suficiente para ouvir sua últi-
ma frase e já soube do que se tratava. Uma adolescente de 

29 Entre outras premiações, Valdênia recebeu da Câmara de Vereadores de São 
Paulo o título de Cidadã Paulistana e o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, em 
2003. Em 2005, recebeu o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, oferecido pela 
Assembleia Legislativa estadual. 
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Sapopemba, que cumpria medida socioeducativa no Cede-
ca, havia sido estuprada por seis policiais no Jardim Elba. 
O CDHS havia denunciado formalmente o caso em janeiro 
daquele ano; Valdênia havia acompanhado o andamento 
do processo e dois dos acusados tinham sido presos. Intimi-
dações pessoais e novas ameaças culminaram com o episó-
dio da reportagem de televisão – o nome de Valdênia havia 
sido encontrado, pela polícia, numa suposta lista de colabo-
radores do PCC (Primeiro Comando da Capital, principal 
facção criminosa de São Paulo), em um ponto de venda de 
drogas30. A informação foi divulgada pela grande impren-
sa31 e teve que ser desmentida depois:

“Coordenador do Programa de Proteção aos Defensores 
dos Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos, Fernando Matos esteve ontem em São Paulo 
para manifestar apoio à advogada Valdênia Aparecida 
Paulino, do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, 
na zona leste. Matos encontrou-se com autoridades 
paulistas e também definiu medidas para garantir a 
proteção da advogada e da entidade que ela preside. No 
dia 28, policiais da 3ª Companhia do 19º Batalhão da 
Polícia Militar disseram ter apreendido em uma boca de 
drogas do Jardim Sinhá, na zona leste, uma agenda onde 
estaria grafado o nome “Dra. Valdênia”, com registro 
de valores de R$ 2 mil e R$ 3 mil. [...] Uma série de 
acontecimentos recentes levaram entidades de direitos 
humanos a suspeitarem da apreensão. Desde 1999, 

30 Valdênia já havia, em 2005, se referido a outras “tentativas de criminalização” 
pelas quais havia passado. 
31 “Advogada aparece em suposta lista do PCC. Um centro de distribuição de dro-
gas, supostamente controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), foi es-
tourado anteontem pela polícia no Jardim Sinhá, na zona leste de São Paulo. Os 
policiais disseram que encontram no local lista de beneficiados. Entre eles o nome 
de ‘Dra. Valdênia’.”(O Estado de S. Paulo, 29/09/2007).
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Valdênia já denunciou mais de 20 casos de arbitrariedades 
envolvendo policiais do 19º Batalhão na zona leste.”  
(O Estado de S. Paulo, 9/10/2007). 

Um ato de desagravo à Valdênia foi imediatamente pro-
posto por um parlamentar petista e mais de trezentas pes-
soas compareceram. A acusação dirigida a ela foi retirada. 
A intuição dos organizadores do ato é explícita: politizar a 
acusação diminui a chance da violência retornar. A dos acu-
sadores também: criminalizar a ação política é um modo 
de circunscrever seus atores como sujeitos não legítimos. 
Nas ações judiciais relativas ao episódio ficou reconhecida a 
falsificação da lista e a tentativa de incriminar Valdênia foi 
punida: os suspeitos da fraude foram indiciados. Na insti-
tucionalidade, a democracia resguarda seus princípios. As 
ameaças não pararam, entretanto; extra-oficialmente, a vio-
lência prossegue mediando as relações. A sede do Cedeca 
e CDHS foi revirada pela enésima vez no final de 2007, e 
no ano seguinte. Em janeiro de 2008, Valdênia passou nova 
temporada no exterior; no final do ano mudou-se defini-
tivamente de Sapopemba para iniciar vida nova longe de 
tudo aquilo, no interior do nordeste. 

faces de um mesmo conflito: política, gestão e violência
A partir dessas etnografias, tenho definido a política como 
o jogo de conflitos desencadeados na conformação da cena 
pública, em sua manutenção e transformação32. Essa noção 
geral precisa, entretanto, ser especificada quando se trata 
de um olhar analítico voltado para as margens da política 
contemporânea. Trajetórias como as do Cedeca auxiliam 

32 As principais referências teóricas para pensar esse conceito estão em Hannah 
Arendt e Jacques Rancière. Para o que chamo aqui de espaços públicos, ver os 
trabalhos de Cefaï (1996; 2007); Cefaï e Pasquier (2003); e, para o caso brasileiro, 
as relações entre cultura e política trabalhadas por Dagnino (2002) e Dagnino, 
Oliveira e Paufichi (2006). 
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a tentativa, por demonstrar que, em mundos sociais como 
o brasileiro, cuja desigualdade é respaldada pelo funcio-
namento estatal, a política nunca se resume à disputa de 
poder em terrenos institucionais previamente demarcados 
(Estado, eleições, sociedade civil, políticas públicas etc.). 
No modus operandi dos atores, a pressuposição da desigual-
dade atravessa esses espaços e obriga a ação política a se 
repensar continuamente33. A política pressupõe nesses con-
textos, portanto, para além das disputas institucionais, um 
conflito anterior: aquele que se trava, no tecido social, pela 
definição dos critérios pelos quais os grupos sociais podem 
ser considerados legítimos (Ranciène, 1995). Só quem se 
legitima, e é legitimado, pode participar daqueles espaços. 
A construção da legitimidade social, portanto, está na base da 
constituição de um sujeito ou espaço público, e, portanto, 
do conflito político. 

Sob o pano de fundo da trajetória narrada, pode-
se perceber que a ação política não se limita às disputas 
entre ações coletivas constituídas em terrenos previamente 
demarcados (movimentos, partidos, conselhos, assembleias, 
prefeituras etc.) ou aos critérios do jogo democrático; ao 
contrário, a política nesse contexto se assenta também, e fun-
damentalmente, na disputa subjacente à própria instituição 
destes terrenos e sujeitos – os militantes de favela têm de 
constantemente forjar sua aparição como sujeitos, lidan-
do com fronteiras impostas pela gestão e, no limite, pela 
violência. Um evento público como o descrito na abertu-
ra do artigo pretende transformar o córrego canalizado da 
favela do Parque Santa Madalena numa arena de discursos 
políticos. No entanto, essa arena efêmera só aparece, e por 
isso é rara, se a ação coletiva que a sustenta tiver sucesso na 

33 A ordem política não é estável, como a existência da lei poderia fazer crer. Na 
proposição de Veena Das (2007), a dominação contemporânea atua a partir de 
uma zona cinzenta entre lei e ilegalidade, contingencial e operada pelo Estado.
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construção de sua legitimidade tanto entre favelados quan-
to entre atores centrais do sistema político-institucional, ou 
seja, na mediação da relação entre a favela e os terrenos polí-
ticos instituídos. 

Nada simples. Por isso trajetórias como as de Valdênia 
são objetos analíticos fundamentais – sem elas, moradores e 
deputados federais não ocupariam aquele espaço comum, 
o que paradoxalmente dificultaria a análise – explícita ali 
– das fronteiras que os separam. Sem tal mediação polí-
tica, não haveria a reflexão deste artigo. Sem a ação da 
advogada, o lugar da política teria se mantido no territó-
rio dos especialistas, bem longe da favela, nos escritórios 
e prédios públicos em que homens de negócio e políticos 
profissionais decidem. Tenho trabalhado com a noção de 
fronteira como categoria analítica para auxiliar a demar-
cação destas clivagens entre periferias e política, ou das 
margens da política. Ao mesmo tempo em que denota uma 
separação, a categoria fronteira preserva a possibilidade de 
fluxos, controlados, entre as parcelas separadas. A metá-
fora da fronteira interessa, ainda, por preservar a noção 
de conflito, latente como política ou gestão em condições 
de estabilidade da linha que a demarca, mas passível de se 
tornar violência caso se radicalize, como inúmeros eventos 
tem demonstrado34. 

A demarcação de fronteiras nas margens da política 
sustenta a restrição da legitimidade de grupos inteiros da 
população às margens da cidade. A possibilidade de ações 
coletivas baseadas nesses territórios agirem politicamente, 
portanto, é desbastada de saída. A história do Cedeca, tal 
como contada aqui, não é mais que a narrativa dessa bus-
ca por legitimidade, que lhe emprestaria estatuto político. 
O que ela faz notar são as fronteiras de contenção ativa 

34 Em maio de 2006 esses eventos deixaram um saldo de 493 mortos em uma sema-
na, 450 atribuídos à “reação” policial. Ver Adorno e Salla (2007).
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da legitimidade pública, tanto pela gestão “democrática” 
dos convênios feitos “para pobres” quanto pela violência. 
Sugere-se, assim, um tipo específico de coexistência, nos 
planos do regime político e da sociabilidade primária, entre 
ordenamentos de lógicas internas distintas: o primeiro é o 
código universalista dos direitos e da política; o segundo é 
o código técnico da gestão social da diferença; o terceiro 
é o código instrumental da violência. Todos parecem ser 
constitutivos da reprodução de uma dinâmica social marca-
da pela associação entre democracia institucional e extrema 
hierarquização. Nas últimas décadas, o modo de fazer estes 
códigos coexistirem foi limitar a vida política a uma parcela 
da população, que no entanto age, como é próprio da ação 
de dominação, como se representasse o todo social. Para dei-
xar democraticamente uma outra parcela da população (aque-
les que o Cedeca e o CDHS tentam representar) fora da cena 
pública, ativam-se simultaneamente os mecanismos de geren-
ciamento das populações e, no limite, de incriminação. Um 
“bandido”, afinal, é o menos legítimo dos cidadãos. 

gabriel de santis feltran 
é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar e 
pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole e do Cen-
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Crime, sujeito e sujeição Criminal: aspeCtos de uma 
Contribuição analítiCa sobre a Categoria “bandido”

Michel MiSSe
O autor toma, neste artigo, o conceito de “sujeição criminal” 
(Misse, 1999), visando contribuir para uma melhor com-
preensão de como opera a categoria “bandido” na sociedade 
brasileira. Nesse sentido, recupera temas contemporâneos da 
chamada “teoria do sujeito” bem como das abordagens clás-
sicas sobre ator e agência, rótulo e estigma, para melhor defi-
nir o conjunto de questões envolvidas em sua contribuição.

palavras-chave: Criminalidade; Violência; Criminoso; Bandi-
do; Sujeição criminal.

crime, subject and criminal subjection: aspects of a 
contribution towards bandit category
In this article the author recovers the concept of “criminal subjection” 
(Misse, 1999), to contribute to a better understanding of how operates 
the category of “ bandido” (bandit) in Brazilian society. In this sense, the 
contemporary themes of the so-called “theory of the subject” are discussed 
as well as the classical approaches of actor and agency, label and 
stigma, to better define the range of issues involved in its contribution.

Keywords: Criminality; Violence; Criminal; Bandit; Criminal subjection.

memória e historiCidade em dois “Comandos” prisionais

KaRina Biondi

adalton MaRqueS
O artigo apresenta um embate fictício (o que não quer 
dizer que seja irreal) entre um prisioneiro relacionado 
ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e outro, ligado 
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ao Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade 
(CRBC). O intuito é mapear diferentes historicidades acer-
ca dos “comandos” prisionais em São Paulo. O diálogo ten-
so e violento entre esses prisioneiros opera um choque de 
seus pontos de vista, significativamente opostos. Nesse exer-
cício, revelam-se realidades distintas – porém não contradi-
tórias –, constituídas a partir de diferentes memoriais sobre 
as “guerras” que envolveram os citados “comandos”.

palavras-chave: Prisioneiros; CRBC; PCC; Historicidade; Reali-
dade; Pontos de vista.

memory and historicity in two prisional commands
This article presents a fictional encounter (which does not mean 
it’s not real) from a prisoner related to the Primeiro Comando da 
Capital (PCC – First Capital Command) and other, linked to the 
Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade (CRBC – 
Brazilian Revolutionary Command Crime). The motif is to map 
different historicities about prison’s “commands” in São Paulo. 
The tense and violent dialogue between them operates a shock of 
their viewpoints, significantly opposite. This exercise reveal different 
realities – but not contradictory –, formed from different memorials 
on the “wars” involving the aforementioned “commands”.

Keywords: Prisoners; CRBC; PCC; Historicity; Reality; Viewpoints.

provações Corporais: uma etnografia 
fenomenológiCa entre moradores de rua de paris

daniel cefaï
O Samusocial de Paris é uma organização não governamen-
tal, financiada pelos poderes públicos para implementar 
uma política de atendimento social a moradores de rua. As 
equipes da organização, compostas por um assistente social, 
uma enfermeira e um motorista, fazem rondas diurnas e 
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noturnas pelas ruas da capital francesa. Este artigo propõe 
uma etnografia fenomenológica das experiências corpo-
rais (sensoriais, afetivas e morais) que se dão nos encontros 
entre os profissionais das equipes do Samusocial e os mora-
dores de rua que eles atendem. Tenta-se compreender as 
inferências práticas e os procedimentos interpretativos pos-
tos em marcha pelos agentes dessas interações específicas.

palavras-chave: Etnografia fenomenológica; Samusocial; Mora-
dores de rua; Política social de emergência.

corporal proVations: an ethnography within 
homeless in paris
The Samusocial of Paris is a non-governmental organization, partly 
funded by the state. It undertakes a mission of outreach work with 
homeless people, thought as “social emergency”. Teams, composed of a 
social worker, a nurse and a driver, patrol night and day all over the 
capital. This paper proposes a phenomenological ethnography of some 
the embodied experiences (sensitive, affective and moral), lived in the 
encounters between the professionals of the SSP teams and the homeless. 
It tries to understand what kind of practical inferences and interpretative 
procedures are accomplished in these specifical interactions.

Keywords: Fenomenological ethnography; Samusocial; Homeless; 
Social policies of emergency.

trabalho e imigração: uma Comparação  
brasil-argentina

ciBele RizeK

iSaBel GeoRGeS

caRloS fReiRe da Silva
O artigo busca discutir um novo padrão migratório da Bolí-
via para o Brasil e para a Argentina, especialmente vinculado 
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à precarização do trabalho e à inserção desses imigrantes em 
formas de trabalho precário. Esse padrão – aparentemente 
novo em relação à integração dos contingentes migrantes ao 
longo do século XX – vem produzindo consequências que 
ainda estão por ser mapeadas. Uma delas é a presença de um 
contingente de bolivianos confinado ao setor de costura, tra-
balhando e vivendo em oficinas clandestinas, com pouca visi-
bilidade pública, como face de uma precarização mundiali-
zada, resultante do assim chamado “custo chinês”. Resultante 
de um balanço bibliográfico e de uma incursão exploratória 
na pesquisa de campo tanto em São Paulo como em Buenos 
Aires, o artigo pretende apontar para aspectos específicos do 
fenômeno, combinando olhares e perspectivas que cruzam 
as dimensões migratórias, geracionais e de gênero.

palavras-chave: Trabalho; Imigração; Bolivianos; Custo chinês.

work and immiration: a comparatiVe study of brazil 
and argentina
The article aims to discuss a new immigration pattern from Bolivia 
to Brazil and to Argentina, specially related with precarious jobs 
and precarious labour market. This pattern can be considered 
as apparently new when compared with the classical forms of 
immigrants integration in Brazil, during all 20th century. The 
consequences of recent immigration from Bolivia to Brazil can be 
seen in São Paulo where these immigrants are confined to the sewing 
sector and precarious jobs in hidden small factories, where they 
often live with their families. The article is based on bibliographical 
informations and an exploratory field research in São Paulo and 
Buenos Aires about Bolivian immigrant labour, especially in the 
sewing sector, trying to understand some of its particularities. 
Specifically, the article treats with the phenomenon of immigration, 
precarious labour markets, generational and gender relations, as 
part of a global pattern introduced by the so called “Chinese cost”.

Keywords: Work; Immigration; Bolivians; Chinese cost.
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as marCas da Cidade: a dinâmiCa da pixação  
em são paulo

alexandRe BaRBoSa PeReiRa
O artigo tem como foco os pixadores na cidade de São Pau-
lo. Trata-se de jovens que percorrem as ruas da cidade dei-
xando inscrita em muros, prédios e viadutos a sua marca. Tal 
prática, porém, não é vista com bons olhos pela população 
paulistana, que vê na pixação uma forma de degradação da 
paisagem urbana. Aborda também o modo particular com 
que estes jovens se apropriam do espaço urbano pelo esta-
belecimento de pontos de encontro, os seus points. Os pixa-
dores têm uma maneira de conceber o centro e a periferia 
de São Paulo que dialoga com a dinâmica da metrópole. 
Embora se identifiquem com a periferia de onde são oriun-
dos, eles têm o centro como importante local de atuação. A 
pesquisa revelou como eles estabelecem relações de troca, 
aliança e conflito entre si na cidade.

palavras-chave: Pixadores; Cidade; Juventude; Antropologia 
urbana.

the city’s marks: the taggers dynamics in são paulo
The article has as focus the taggers in the city of São Paulo, who 
covers the streets of the city to leave written in walls, buildings 
and viaducts their marks. Such practice, however, is not seen with 
good eyes by the paulistana population who sees in this writing a 
degradation of the urban landscape. The article also approaches 
the particular way by which these young appropriate themselves of 
the urban space through the establishment of meeting points. The 
taggers have a way to conceive the center and the periphery of São 
Paulo that dialogues with the dynamics of the metropolis. Although 
they are identified with the periphery where they are from, they have 
the center as an important performance place. The research disclosed 
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how they establish exchange relations, alliances and conflicts 
between them in the city.

Keywords: Taggers; City; Youth; Urban anthropology.

moral da polítiCa e antropologia das relações de 
poder no sertão de pernambuCo

JoRGe MattaR villela
O artigo pretende elaborar uma reflexão acerca dos proble-
mas enfrentados pelos antropólogos (e profissionais congê-
neres) quando se trata de tomar como proposição de pes-
quisa temas, atividades, atos e palavras que atingem o âma-
go do nosso sistema moral. O que fazer quando estudamos 
pessoas consideradas criminosas em nosso mundo? O que 
fazer quando estudamos questões centrais como a ciência, 
a democracia, a justiça, os direitos humanos? Com o auxílio 
de uma situação etnográfica em que representantes da jus-
tiça eleitoral chocam-se com usuários contumazes da demo-
cracia representativa, procura-se mostrar as dificuldades de 
compreensão entre os dois conjuntos e a complexidade da 
circunstância em que duas partes entram em comunicação 
sem que uma entenda perfeitamente o idioma da outra. 
Ambas, contudo, parecem alimentar duas confianças: a de 
compreenderem a língua do interlocutor e a superioridade 
da sua própria. A ideia geral do artigo é que este recurso 
etnográfico possa fazer-nos abrir mão tanto do absolutismo 
quanto do relativismo moral.

palavras-chave: Antropologia; Etnografia; Moral; Política; Poder.

moral of politics and anthropology of power’s 
relationships in pernambuco
The article intends to produce a reflection on the problems faced by 
anthropologists (and professional peers) when it comes to taking 
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the theme of research topics, activities, actions and words that 
reach deep into our moral system. What to do when we study people 
considered criminal in our world? What to do when we study key 
issues such as science, democracy, justice, human rights? With 
the help of an ethnographic circumstance in which representatives 
of electoral justice clash with habitual users of representative 
democracy, I tried to show the difficulties of understanding these 
two sets and the complexity of the situation in which two parties 
enter into a communication without fully understanding the other 
language. Both, however, seem to feed two trusts: to understanding 
the language of the speaker and the superiority of their own. The 
general idea of the article is that this feature ethnographic can make 
us give up so much of absolutism and moral relativism.

Key-words: Anthropology; Ethnography; Moral; Politics; Power.

margens da polítiCa, fronteiras da violênCia: uma 
ação Coletiva das periferias de são paulo

GaBRiel de SantiS feltRan
O artigo discute a relação contemporânea entre periferias 
urbanas e mundo político no Brasil, tomando como obje-
to heurístico a trajetória de mais de duas décadas de uma 
ação coletiva da zona leste de São Paulo. Argumento que 
a relação entre periferias e mundo público foi historica-
mente marcada pelo conflito. O percurso desse conflito, e 
de suas formas de contenção a partir dos anos 1970, faz 
ainda hoje coexistirem três dispositivos distintos, que na 
linha do tempo tiveram ênfases sucessivas: 1) a luta política, 
cuja lógica interna remeteu à aposta nos direitos da cida-
dania, central nas ações dos “movimentos sociais” desde 
os anos 1970 até o início dos 1990; 2) a gestão estatal e civil 
de grupos sociais das periferias, presente na lógica interna 
dos “programas sociais” a partir de meados dos anos 1990; 
e 3) a violência, presente ou latente na força repressiva vol-

10049-LN79_fim_af4.indd   243 6/24/10   12:35:55 PM



Lua Nova, São Paulo, 79: 235-244, 2010

244

Resumos / Abstracts

tada às periferias e regulada hoje, sobretudo, pelo próprio 
“mundo do crime”. 

palavras-chave: Periferia urbana; Ação coletiva; Movimento 
social; Política; Violência.

political borders, Violence limits: a collectiVe 
action in são paulo’s urban outskirt
The article considers the history of more than two decades of a 
collective action for defense of social and civil rights in the eastern São 
Paulo. This trajectory gives empirical ground for a reflection on the 
relationship between contemporary politics and poor neighborhoods 
in Brazil. I argue that this relationship has always been marked 
by conflict. The course of this conflict has had three forms that 
coexist, which have succeeded each other in dominance: 1) political 
struggle for rights, central to the actions of “social movements” of 
the 1980s and 1990s; 2) social management, conducted by the 
State and by local organizations, present in the internal logic of 
“social programs” from the years 1990; and 3) violence, present or 
latent in the police repression in urban outskirts and today mainly 
regulated by the “criminal world”.

Keywords: Urban outskirts; Politics; Violence; Collective action; 
Social movement.
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Lua Nova aceita propostas de artigos, mas todas as colabora-
ções serão submetidas ao Conselho Editorial da revista, ao 
qual cabe a decisão final sobre a publicação. O Conselho 
Editorial reserva-se o direito de sugerir ao autor modifica-
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revista ou ao seu padrão editorial. Salvo casos excepcionais, 
os originais não deverão ultrapassar 25 laudas (em espaço 
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