






ESCULHAMBA, MAS NÃO ESCULACHA!



ESCULHAMBA, MAS NÃO ESCULACHA!
Uma etnografia dos usos urbanos dos trens da Central do Brasil

Niterói, RJ
2011

Lenin Pires



© 2011 by Lenin dos Santos Pires

EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense - Rua Miguel de Frias, 9 - anexo - so-
breloja - Icaraí - Niterói, RJ - CEP 24220-900 Tel.: (21) 2629-5287 - Telefax (21) 2629-5288 -  
http://www.editora.uff.br - E-mail: eduff@vm.uff.br 

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa da Editora. 

Edição de texto: Tatiane de Andrade Braga
Normalização: Fátima Carvalho Corrêa
Revisão: Maria das Graças C. L. L. de Carvalho, Sônia Peçanha, Rosely Campello Barrôco e  
 Cinthia Paes Virginio
Capa e projeto gráfico: José Luiz Stalleiken Martins
Foto da capa: Lenin Pires 
Editoração eletrônica, diagramação e supervisão gráfica: Káthia M. P. Macedo

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - (CIP)

P667  Pires, Lenin.

  Esculhamba, mas não esculacha! / Lenin Pires – Niterói: Editora da UFF, 2011.
   171p.: il.; 21cm. – (Coleção Antropologia e Ciência Política; 50).
   Inclui bibliografias.
   ISBN 978-85-228-00657-7

  1. Antropologia. 2. Usos e costumes. I. Título. II. Série.

CDD 390.4364.9

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Reitor: Roberto de Souza Salles
Vice-Reitor: Sidney Mello

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: Antonio Claudio Lucas da Nóbrega
Diretor da Editora da UFF: Mauro Romero Leal Passos

Divisão de Editoração e Produção: Ricardo Borges
Divisão de Distribuição: Luciene P. de Moraes

Assessoria de Comunicação e Eventos: Ana Paula Campos

Comissão Editorial

Presidente: Mauro Romero Leal Passos
Ana Maria Martensen Roland Kaleff

Gizlene Neder
Heraldo Silva da Costa Mattos
Humberto Fernandes Machado

Juarez Duayer
Livia Reis

Luiz Sérgio de Oliveira
Marco Antonio Sloboda Cortez

Renato de Souza Bravo
Silvia Maria Baeta Cavalcanti

Tania de Vasconcellos

Editora filiada à



Ser um homem de conhecimento não tem  

permanência. Nunca se é um homem de conhecimento,  

não de verdade. Ou antes, a pessoa se torna um homem  

de conhecimento por um instante muito breve.

Carlos Castaneda
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PrEFácio

Este livro representa um dos trabalhos que o doutor Lenin dos Santos 
Pires realizou em sua trajetória acadêmica. Trata-se de uma trajetória 
pessoal complexa, em que a militância política e o afastamento aca-
dêmicos frequentemente se confrontaram. A alta qualidade dos seus 
produtos, no entanto, exemplifica mais um caso bem-sucedido de 
socialização acadêmica conduzida no Núcleo Fluminense de Estudos 
e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense.

A problemática do chamado trabalho informal, cara ao pesquisador 
de muitas formas, encontra-se no centro do debate sobre as difíceis 
relações entre os direitos de cidadania e os fundamentos da segurança 
e da ordem pública, no Brasil. O tema tem frutificado em projetos 
conjuntos elaborados e executados com a participação do autor, sendo 
sua tese de doutorado, já no prelo, focada nesse lugar embaçado que é a 
fronteira entre o legal e o ilegal, no Brasil e na Argentina. Isso porque, 
embora essa fronteira exista em outras culturas jurídico-políticas, 
quando enfocada sob uma perspectiva comparativa, aqui apresenta 
características próprias. Se em outros lugares a ilegalidade é definida 
e invectivada como transgressão, o que aponta para consequências de 
responsabilização das condutas transgressoras, aqui é na culpabilização 
que encontramos o principal meio de repressão aos comportamentos 
considerados transgressores.

Ora, como se sabe, a sociedade moderna, embebida nas práticas e 
representações do mercado, pretende controlar seus membros através 
de mecanismos disciplinares que os socializem, desde cedo, na ne-



cessidade de fazer escolhas no mercado das opções possíveis. Mais 
ainda, considera que essa liberdade de fazer escolhas entre as opções 
possíveis representa, também, a liberdade possível a todos os cidadãos, 
devida em virtude de seu status próprio, também chamado de gozo 
dos direitos de cidadania, em especial dos direitos civis.

Assim, todas as estratégias de controle fundadas na responsabilização 
(accountability) supõem escolhas, assim como o mecanismo de con-
trole social atribui escolhas aos agentes públicos na administração dos 
conflitos no espaço público (discretion). Mas onde não há escolhas, 
nem dos funcionários – todos submetidos, ou ao princípio da obriga-
toriedade de agir, ou à verificação da legalidade do exercício de sua 
discricionaridade – nem dos cidadãos, impelidos em seu trabalho para 
além do muro da legalidade, como se exerce o controle?

Veremos que é na repressão e na culpabilização que se enredarão 
agentes e trabalhadores, em uma arena assimétrica, na qual a lei e a 
ordem estão sempre contra eles, seja de que perspectiva ou posição 
estejam envolvidos no conflito. Evidentemente, onde a legalidade é 
tão abstrata e difusa, o direito tenderá a assumir fortes conotações 
morais, pendendo seus julgamentos de acordo com essas inclinações. 

Ora, o espaço e a esfera públicos a que o autor nos conduz com 
maestria apresentam-se como um espaço que não é sequer definido 
legalmente – pelo contrário, o comércio ambulante no interior dos 
trens é proibido – nem apresenta uma opção clara, portanto, entre o 
legal e o ilegal. No entanto, a legalidade e a ilegalidade estão sempre 
sendo clamadas no discurso que rege as intervenções no cotidiano 
dessas pessoas e daqueles que supostamente devem controlar seus 
comportamentos e colocá-los... nos trilhos. 

É nesse espaço opaco e embaçado que as identidades individuais dos 
trabalhadores do trem lutam para se constituir e legitimar, social e 
economicamente, no espaço público, até mesmo através da consti-
tuição de uma associação.

Descrevendo esse sofrido e complexo processo, Lenin nos traz para 
perto do dilema de que nos fala Roberto Da Matta, seminalmente 
expresso em seu artigo “Você sabe com quem está falando?”, enfren-
tado pela classe trabalhadora em uma sociedade hierarquizada, não 
só econômica e socialmente, mas também juridicamente. 
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O dramático relato, construído com apurada técnica, espelha etnogra-
ficamente os dilemas da cidadania no Brasil, tão caros às pesquisas 
desenvolvidas pelo nosso grupo. 

Estamos todos de parabéns, com mais esse trabalho vinculado ao 
INCT – Instituto de Estudos Comparados em Administração de 
Conflitos da Universidade Federal Fluminense.

 Niterói, 14 de março de 2010

Roberto Kant de Lima
Coordenador do INCT – Instituto de Estudos Comparados em Administração  

de Conflitos da Universidade Federal Fluminense 
Pesquisador 1-A de Produtividaddo CNPq  

Cientista do Nosso Estado – FAPERJ



APrESEnTAção

No presente livro veiculo uma etnografia sobre os usos dos trens 
urbanos no Rio de Janeiro. Salvo engano, é a primeira vez que um 
texto antropológico focaliza esse universo de maneira tão detida. 
Aqui descrevo aspectos constituintes do sistema ferroviário do Rio 
de Janeiro, do cotidiano dos milhares de passageiros que utilizam tais 
serviços, entre outros temas. Minha abordagem, no entanto, enfatiza 
as práticas econômicas dos chamados comerciantes ambulantes que 
atuavam nas estações e composições no período em que pesquisei 
aquele espaço social (entre 2002 e 2004). A pesquisa que empreendi 
procurou entender como uma atividade não autorizada – e reprimida 
– era desempenhada, diariamente, por centenas de pessoas, possi-
bilitando a viabilização de táticas e estratégias de sobrevivência do 
grupo. Privilegiei focalizar alguns dos conflitos que pude observar 
entre diferentes atores naqueles ambientes. 

Neste trabalho são apresentados dados e argumentos, predominante-
mente qualitativos, que, no meu entender, contribuem para demonstrar 
as conclusões a que cheguei. Contudo, destaco dos contextos que 
observei a emergência de uma determinada forma de sociabilidade 
no espaço público carioca: o esculacho. Parte de minha conclusão 
será dedicada a discutir possíveis significados para esta expressão 
nos trens e, possivelmente, em outros espaços sociais.

Esse texto foi apresentado ao Programa de Pós-Graduação em An-
tropologia da Universidade Federal Fluminense e constituiu minha 
dissertação de mestrado em antropologia. Foi considerado pela banca 



um trabalho original e acabou ganhando boa repercussão entre vários 
colegas, profissionais e pesquisadores das áreas de antropologia, so-
ciologia, ciência política, direito, entre outras das chamadas Ciências 
Humanas e Sociais. Devo isso, por um lado, às construções generosas 
sobre o texto, feitas por aqueles que leram o trabalho e fizeram boa 
divulgação. Mas devo, sobretudo, à interlocução valiosa com os 
ambulantes da Central do Brasil, que, ao longo dos anos, vêm me 
ensinando muitas coisas sobre nossa sociedade e sobre mim mesmo. 

Muito embora tenham se passado cinco anos de sua apresentação, 
tempo no qual várias mudanças ocorreram no ambiente em que a 
etnografia foi realizada, optei por veicular o texto original por, pelo 
menos, duas razões: considero que as modificações observadas não 
introduziram formas diferenciadas de administrar o conflito a que faço 
alusão, não se fazendo necessárias maiores explicações; acredito que 
o texto, ao exprimir meus dilemas e dificuldades em transformar um 
problema social numa problemática sociológica, construindo meu 
objeto de análise, é testemunha do processo de minha socialização 
acadêmica enquanto antropólogo. Assim, pode ser tomado como um 
texto de caráter pedagógico para os demais colegas que escolheram 
essa apaixonante profissão.

Devo creditar o estímulo à conclusão desse trabalho aos meus co-
legas que, como eu, se vinculam ao Núcleo Fluminense de Estudos 
e Pesquisas, hoje sede do Instituto de Estudos Comparados em 
Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense 
(INEAC-INCT). Também são muitos os pesquisadores com os quais 
mantenho profícua interlocução na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Universidade 
Gama Filho, na Universidade de Brasília, na Universidade de Buenos 
Aires, na Universidade de Ottawa, entre tantos outros que compõem 
não só o mencionado INEAC, mas também a Rede Interdisciplinar de 
Estudos Comparativos (RIEC). Há anos esta rede vem se dedicando 
ao estudo comparado dos processos de administração institucional de 
conflitos, nos quais se indaga acerca dos significados e lógicas que 
se empregam na administração da ordem pública e social, da lei e da 
justiça, em distintas sociedades, de acordo com distintas tradições 
políticas e jurídicas. 



Consequentemente, por mais inusitado que possa parecer, esse texto 
trata do direito tal qual ele pode ser representado na sociedade bra-
sileira. Ou, pelo menos, como uma parte significativa da sociedade 
o representa, segundo minha perspectiva. Uma resultante da tensão 
entre a existência de uma base normativa mínima e de um conjunto 
de práticas que, uma vez ritualizadas, pode fazer uso dela em totum 
ou em parte, ou simplesmente negá-la, em prol de interesses particu-
larizados e particularistas. Nesta perspectiva, como sugerem Roberto 
Kant de Lima e Luís Roberto Cardoso de Oliveira, a noção formal 
de indivíduo encontra muita dificuldade em se estabelecer enquanto 
sujeito de um direito universalista, includente; em seu lugar ganha 
relevo a pessoa – tipologia já eternizada nas contribuições de Roberto 
Da Matta – alvo do respeito ou da consideração alheia, termos que 
muito têm a dizer sobre as relações assimétricas tão comuns no espaço 
público brasileiro.

Lenin Pires



Eu não sei que mania se meteu na nossa cabeça 
moderna de que todas as dificuldades da sociedade 
se podem obviar mediante a promulgação de um 
regulamento executado mais ou menos pela coação 
autoritária de representantes do governo.

Lima Barreto
Vida Urbana, 15/1/1915
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PróLoGo

Quarta-feira, 28 de agosto de 1996. A estação de trens do Engenho 
de Dentro, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, estava lotada. 
Mais uma vez as composições estavam atrasadas. Passava das oito 
horas, e muita gente, vinda de outros bairros das zonas Norte e Oeste, 
assim como de municípios vizinhos, pensava em como justificar o 
atraso em seus locais de trabalho. Pessoas como Andréa, que ensaiava 
mentalmente o que dizer ao dono do colégio no qual trabalhava como 
secretária, na Tijuca. Afinal, seu chefe já havia alterado o horário 
dela, devido aos constantes atrasos. O trem em que Andréa viajava, 
desde Bento Ribeiro, parou nas plataformas B e C, como esperado. As 
portas, nos dois lados do vagão, deslizaram para o lado. As baias que 
ladeavam o comboio estavam repletas de gente que ia para o trabalho, 
para a escola e de alguns comerciantes ambulantes, posicionados nas 
extremidades das plataformas com suas mercadorias de venda. No 
entanto, ninguém entrou no trem em que Andréa viajava. Ela percebeu 
que havia outras composições paradas nas outras quatro plataformas. 
Parecia que o atraso dessa vez seria maior.

Em poucos minutos uma história, vinda das plataformas, entrou pela 
porta e percorreu os corredores do trem, como um rastilho de pólvo-
ra. Uma outra composição, que se deslocava da estação Central do 
Brasil em direção a Deodoro, havia descarrilhado na estação Derby 
Club (que era mais conhecida como Maracanã). Àquela altura, todos 
os ramais, ligando o Centro a bairros das zonas Norte e Oeste da 
cidade, assim como municípios da chamada Baixada Fluminense, 
foram afetados. A rotina de aproximadamente 400 mil pessoas fora 



alterada. A maioria só conseguira chegar até a metade do caminho, 
pois o trem acidentado não permitia o prosseguimento da viagem. 
Pessoas como a empregada doméstica Andreia Cristina – que vinha 
de Gramacho e parou em Triagem, estações de um ramal paralelo 
àquele ao qual pertencia a estação do Engenho de Dentro – tiveram 
de fazer contas para ver se podiam dispor de dinheiro para utilizar 
outro tipo de transporte. Outras, como a garçonete Jardelúcia ou a 
doméstica Ercília, arriscaram caminhar pelos trilhos. Dificilmente as 
pessoas para quem trabalhavam acreditariam em suas histórias que 
envolviam os serviços de transportes. Houve também quem preferisse 
esperar a normalização dos serviços, como a diarista Elizabete. Esta, 
porém, procurou ligar para a mulher para quem trabalhava. Teve de 
enfrentar uma grande fila em um orelhão. Naquela época a telefonia 
celular não tinha se tornado acessível para as camadas mais empo-
brecidas das populações carioca e fluminense, o que só ocorreria 
com a privatização do sistema de telefonia no país, a partir de 1998.

No Engenho de Dentro, tão logo tomou conhecimento da história, 
Andréa pôde atribuir o acidente a uma possível sabotagem. Na época 
era comum a vinculação de tal possibilidade a acidentes e defeitos, 
que eram frequentes. Por isso mesmo, havia algum tempo passara a 
viajar no meio das composições. Enquanto pensava, o burburinho 
que se formara nas rodas de gente, no interior dos vagões e nas pla-
taformas, revelava o descontentamento geral com o serviço de trens, 
considerado precário. Não era a primeira vez que um acidente envolvia 
uma composição e, provavelmente, não seria a última. 

O sentimento corrente era o de que, mais uma vez, os passageiros 
pagariam o pato. Seja nos descontos em suas folhas de pagamento, seja 
no aumento das tarifas para justificar alguma melhoria nos serviços, o 
que nunca ocorria. Alguns comentavam que, num passado não muito 
distante, ônibus da antiga Companhia de Transportes Coletivos (CTC), 
que pertencia ao governo do estado, eram mobilizados. As pessoas 
embarcavam naqueles ônibus para terminar os trajetos. “Agora, nem 
isso.” Afinal, a CTC não existia mais. Havia sido privatizada, após 
um significativo período no qual se tinham observado problemas 
análogos de sabotagens, defeitos e acidentes. Mais ou menos 
como vinha ocorrendo com trens, telefones e todos os serviços 
públicos estatizados, na época. Por isso mesmo, nos últimos tempos, 



caminhar pelos trilhos era a solução mais comum encontrada por 
aquelas pessoas. Humildes em sua maioria, conviviam com aquela 
esculhambação demonstrando certa resignação.

Naquele dia 28 de agosto, porém, a estação do Engenho de Dentro, 
que era uma das maiores do sistema ferroviário, testemunhou o 
transbordamento provocado por uma gota d’água. Ostentando cinco 
plataformas de grande comprimento, envolvidas por uma cobertura 
metálica na forma de abóbada, a estação, vista de fora, mais parecia 
um grande galpão. Por volta das 8h30min, em seu interior, havia 
cerca de seis mil pessoas. Foi quando um funcionário, através do 
sistema de áudio da estação, pôs fim à expectativa geral, acerca da 
continuidade da viagem: 

Atenção, senhores passageiros, a Flumitrens informa: 
o trem não tem condições de continuar. Vocês vão 
ter que se virar para conseguir condução. 

Muitos passageiros, indignados, demoraram a crer que ouviram tais 
recomendações. Consultaram uns aos outros para se convencer. Em 
poucos minutos, o paiol de pólvora no qual se transformara o lugar 
explodiu em um dos maiores quebra-quebras na cidade. Pessoas des-
ciam das plataformas para os trilhos, com o intuito de pegar pedras 
para jogar nos vagões, pouco se importando se em seu interior havia 
outras, igualmente indignadas. Os bancos utilizados pelos passagei-
ros, enquanto esperavam os trens nas plataformas, foram arrancados 
e lançados nos trilhos. Placas de sinalização foram removidas com 
violência, assim como alguns telefones públicos instalados no interior 
da estação. Um bar, que funcionava no local havia anos, foi depreda-
do e saqueado. Funcionários da Flumitrens tiraram seus uniformes, 
com medo de serem identificados pela multidão. Um dos vagões da 
única composição que não conseguiu bater em retirada após o início 
do tumulto foi tomado pelas chamas. O quebra-quebra durou cerca 
de uma hora, até que um batalhão de choque da Polícia Militar fosse 
mobilizado e chegasse à estação. Apesar da chegada dos policiais, 
ninguém foi responsabilizado ou preso pelo ocorrido.

No decorrer daquele dia, os passageiros tiveram de se contentar com 
um serviço moroso, até que se restabelecesse a normalidade dos trens. 
Enquanto isso, os programas de rádio comentavam o quebra-quebra. 
Alguns condenavam a ação, ainda que reconhecessem a precariedade 



do sistema de transporte ferroviário. Não era veiculado, no entanto, 
o que o funcionário havia dito nos alto-falantes da estação Engenho 
de Dentro. Nos dias seguintes, porém, as matérias dos jornais não 
deixavam margem para dúvidas. A ação da multidão teria sido uma 
reação à “falta de respeito”, como se referiu um jornal à provoca-
ção do funcionário da Flumitrens. Pelo menos daquela vez não se 
podia atribuir a confusão a uma reação inusitada de uma população 
selvagem, calcada no gosto pela baderna. Tratava-se de uma reação 
coletiva e legítima a um esculacho descabido.1

1 Os fatos e personagens descritos constam de matérias do jornal O Dia, de 29 e 30 de agosto 
de 1996, ambas na página 4.
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Introdução – de uma 
nova classe socIal ao 
esculacho: o processo  
de construção de um 
objeto antropológIco

A pesquisa que estrutura este livro começou com uma série de mudan-
ças ocorridas em 1998. Em novembro daquele ano, os serviços de trens 
urbanos da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, foram transferidos 
para o controle da iniciativa privada. Encerrou-se a administração da 
Flumitrens, empresa ligada ao governo do estado do Rio de Janeiro, 
tomando seu lugar a Supervia S.A. Esta administração se originou de 
um consórcio de empresas espanholas, vencedor de um leilão de pri-
vatização. Este último foi conduzido naquele mesmo ano pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), órgão do governo 
federal. Assim, a Supervia passou a gerir os serviços de transportes 
ferroviários por um prazo de 25 anos. Interrompeu-se, desta forma, 
um período de gestão estatal da Central iniciado em 1858.

Já naquele período, centenas de comerciantes ambulantes vendiam 
diferentes mercadorias no interior dos trens da Central. O cotidiano 
daquelas pessoas era constituído de muitos conflitos, sobretudo em 
decorrência dos choques com policiais ferroviários. Estes últimos 
eram servidores públicos federais, cuja atribuição era policiar osten-
sivamente as ferrovias federais e que, segundo relatos dos chamados 
camelôs, o faziam de forma truculenta. O processo de privatização, em 
certa medida, despertava expectativas positivas naquele contingente.
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Aquele universo, no entanto, era desconhecido para mim naquela 
época. Enquanto os camelôs, nos trens, aguardavam pelas novidades 
discutidas entre eles e demais usuários, nas composições e platafor-
mas, eu me decidia, após alguma relutância, a retomar os estudos 
universitários. Um conjunto de elementos, relacionados à minha 
vida pessoal e acadêmica, me levou a conhecer, tempos mais tarde, 
aquele cotidiano rico em histórias e, principalmente, estratégias de 
sobrevivência.

Em 1998 retomei os estudos iniciados na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Era graduando do Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais desde 1993, mas minha matrícula tinha sido cancelada. Devido 
a meu envolvimento em atividades políticas e sindicais, volta e meia 
trancava as disciplinas nas quais me inscrevia. Na última tentativa que 
fizera de me dedicar ao curso, sucumbi à agenda política de greves 
e mobilizações, não tendo a iniciativa de sequer trancar a matrícula. 
Daí o cancelamento. 

Ainda naquele ano de 1998, decidi me mudar para um outro bairro na 
Zona Norte do Rio de Janeiro. Migrei da Ilha do Governador, onde 
nasci, para o bairro do Engenho de Dentro. Este último era identificado 
com os serviços de trens da chamada Central do Brasil, pois abrigava 
as oficinas de manutenção das composições e tinha uma das maiores 
estações do sistema ferroviário.1

Meus questionamentos sociológicos, em torno do chamado comércio 
informal nos trens da Central, não se estabeleceram de imediato. 
Passou-se algum tempo e vivi sucessivas experiências até que 
começasse a formular problemáticas relacionadas àquele universo 
empírico. A elucidação desse processo pode contribuir para um 
entendimento acerca de sua escolha e, a partir das relações em seu 
interior, da construção de meu objeto de análise.

a volta ao IFcs

Retomar os estudos foi uma decisão tomada após muita reflexão. 
Em 1998 contava 35 anos e trabalhava como funcionário público na 
mesma universidade onde tinha matrícula. Era técnico de química, 
mas dificilmente conseguia me relacionar com tubos de ensaio e 
1 Estas foram demolidas para a construção do Estádio Olímpico João Havelange, o “Engenhão”.
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bécheres. É que eu me tornara um conhecido dirigente sindical no 
ambiente universitário. O mais comum, naquela época, era passar 
dias envolvido em centenas de reuniões no sindicato que presidia, ou 
em outras tantas abrigadas no interior do partido político ao qual era 
filiado. Os conflitos desgastantes proporcionados por este ambiente 
militante, particularmente no sindicato, me fizeram repensar o que 
deveria ser classificado como “compromissos inadiáveis” para mim. 
Acabei decidindo que estes deveriam estar relacionados à minha 
formação acadêmica, até para buscar elementos que possibilitassem 
um melhor entendimento sobre as questões a que me dedicava.

A volta ao IFCS não foi fácil. O curso era diurno e, apesar de minha 
decisão, não me desligara prontamente das atividades sindicais. 
Continuava, portanto, com problemas de assiduidade nas aulas. Além 
disso, diferentemente da maioria de meus colegas – constituída de 
jovens de classe média, em torno de 20 anos – tinha responsabilidades 
profissionais e políticas de longa data, além de esposa e filhos.

Por outro lado, o bairro onde eu morava era o que nós, cariocas, 
costumamos designar de “contramão”. Isto significa que para me 
deslocar do Engenho de Dentro até o Centro do Rio, onde estudava, 
teria de enfrentar escassez de transportes públicos, além de tráfego 
intenso de veículos. Os engarrafamentos eram constantes e extensos. 
A utilização de trens, meio de transporte não suscetível a esses pro-
blemas, se impôs como uma alternativa viável. 

A retomada do curso no IFCS me impôs uma nova rotina. Levantar 
pela manhã, embarcar no trem, chegar à Central do Brasil e caminhar 
até o prédio onde eram ministradas as aulas. Durante as caminhadas, 
passei a observar as formas de ocupação do Centro da cidade, em 
particular de suas ruas. O chamado comércio informal era cada vez 
mais crescente. 

Ao término das aulas, no entanto, me dirigia para a Ilha do Fundão, 
onde estava sediado o sindicato que eu presidia. Ao chegar àquela en-
tidade, dificilmente almoçava. Invariavelmente me metia em reuniões 
intermináveis. Em seu “cardápio”, assuntos cada vez mais amargos. 
Gradativamente, aquela atividade foi se tornando pouco agradável.

Em contraposição, a participação nas aulas e nos debates com profes-
sores e colegas tornou-me cada vez mais crítico em relação a tudo, 
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começando pelo funcionalismo público no Brasil, e passando pelas 
práticas sindicais das quais eu compartilhava. Passei a observar mais 
as reuniões que frequentava e, por falar cada vez menos, dediquei-
-me a ouvir mais o que meus pares políticos diziam. Essa mudança 
fez-me interpretar que aqueles debates podiam revelar estratégias 
particulares e, talvez, particularistas de militantes, diferentemente do 
que se discursava comumente, de que tudo era feito de acordo com 
a vontade das bases.

Os conhecimentos e técnicas adquiridos no curso de ciências sociais 
me possibilitaram comparar os discursos e práticas dos militantes. 
Acredito ter percebido uma certa desconexão entre dois elementos 
estruturantes de nossas ações: os valores consolidados nos estatutos 
dos partidos e entidades sindicais e nossas formas de atuação. Passei 
a achar tudo aquilo muito contraditório e, o que era mais sério, sem 
sintonia com os objetivos e interesses da maioria dos trabalhadores 
que dizíamos representar. Resolvi que precisava pensar mais sobre o 
assunto. Fazia-se necessário um distanciamento daquelas instâncias de 
poder. Isso veio a acontecer em 2001, quando expirou meu mandato.

conversas e cervejas na cidade sorriso

Privilegiar os estudos não foi uma ideia que me acometeu como “um 
raio em céu azul”. Nos anos anteriores a 1998, esta possibilidade foi 
motivo de conversas com um amigo de longa data, que morava em 
Niterói e que meses antes do meu retorno à UFRJ concluíra a gradua-
ção também em ciências sociais, na Universidade Federal Fluminense. 

Este amigo era o antropólogo Ronaldo Lobão. Como eu, ele tinha 
sido funcionário da UFRJ e meu antecessor na presidência da entidade 
sindical a que fiz menção. Na verdade, nos conhecemos durante um 
processo eleitoral em 1989, do qual ele saiu vencedor. Eu concorrera, 
pela primeira vez, para um cargo menor, por uma outra chapa. Não 
me elegi, mantendo-me atuante na oposição à chapa vencedora. Ao 
ver Lobão atuar, passei a admirá-lo e tornei-me seu amigo. Distante 
dos agitos sindicais havia muitos anos, Ronaldo concluíra a graduação 
e, também em 1998, se preparava para ingressar no mestrado em an-
tropologia, na Universidade Federal Fluminense. A partir desse novo 
lugar, me estimulava não só a retomar os estudos, mas a dirigir um 
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olhar mais atento para a antropologia, uma vez que eu me interessava 
mais pelas disciplinas ligadas à ciência política. 

Nossas conversas – que alternavam questões acadêmicas e políticas – 
ocorriam em bares ou em visitas ocasionais que fazia à sua casa, em 
situações de festejos ou reuniões íntimas. Através dessa convivência, 
conheci o antropólogo Roberto Kant de Lima. Este me causou forte 
impressão desde o primeiro contato, por sua forma direta de discu-
tir as questões mais variadas. Muitas vezes discordava de minhas 
ideias sobre política, ainda que demonstrasse muito respeito por elas. 
Lembro-me de que, certa vez, me disse que aos antropólogos não 
interessava, a priori, resolver os problemas das pessoas, mas como 
as pessoas resolviam seus problemas. Registrei aquilo.

Com o resgate de minha matrícula na UFRJ, comecei a focar meus 
estudos em antropologia. Até aquele ano eu priorizara as disciplinas 
ligadas à ciência política e, tanto quanto possível, adiava as obrigató-
rias de antropologia. Achava que não gostava desta disciplina e tinha 
a representação de que ela era intimamente ligada ao “capitalismo”, 
por relativizar ou, eventualmente, negar o “materialismo histórico”. 
Considerando as recomendações de Ronaldo, porém, inscrevi-me 
em um curso de antropologia com Peter Henri Fry, que até então 
não conhecia. Para minha surpresa, as aulas eram excelentes e di-
nâmicas, nelas o caráter comparativo da antropologia era ressaltado 
entusiasticamente. 

Aquele professor foi quem mais me estimulou, no IFCS, a concluir 
a graduação. Dizia que eu nascera para aquilo. Com seu português 
fluente, porém marcado por um ligeiro sotaque, Peter, sem saber, 
complementava com irresistível carisma o trabalho de sedução da 
antropologia que Ronaldo e Kant já haviam iniciado. Nos períodos 
subsequentes, me inscrevi nas demais disciplinas obrigatórias da gra-
duação com aquele professor, como também em disciplinas eletivas 
oferecidas por ele. 

Ainda no IFCS tive aulas com outro antropólogo, Marco Antonio 
da Silva Mello. Este se tornou um personagem muito expressivo 
em minha formação, mas não por ter me influenciado na graduação. 
Conheci-o mais de perto na UFF, onde também dava aulas. Nesta 
instituição, fiz minha pós-graduação, mas sobre isso falarei mais 
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adiante. O fato é que Mello era fiel a um estilo quase enigmático; 
um perito em dar pistas metafóricas sobre questões relacionadas às 
pesquisas de seus alunos. Lançava suas notas ao vento; quem tivesse 
sentidos apurados, que as transformasse em canção. Devo a ele, por 
exemplo, a dica de que minha pesquisa não tinha só a ver com trens, 
mas com um mercado muito mais amplo. Dessa forma, entre Niterói 
e Rio, entre a UFF e a UFRJ, fui ficando cada vez mais atento aos 
ensinamentos da antropologia.

camelôs e informalidade

Em 2000, ou seja, dois anos depois de retomar os estudos, me sentia 
saturado em relação às minhas atividades no movimento sindical 
e, por extensão, com minha experiência partidária. Foi justamente 
nesse período que passei a dirigir meu olhar para o chamado traba-
lho informal. Combinando minha rotina, que relacionava pequenas 
caminhadas pelo Centro da cidade, com olhares oriundos de minhas 
diferentes localizações sociais, percebia um vertiginoso crescimento 
da prática da camelotagem no Rio de Janeiro. 

Minha intenção inicial era contrapor a experiência de luta diária 
pela sobrevivência àquela que eu mesmo experimentava de “ter um 
salário no final do mês”. Contrastar as experiências humanas vividas 
em uma situação de previsibilidade econômica – que, no caso dos 
meus representados, suscitava inúmeras reclamações – com aquela de 
aparente imprevisibilidade, do ponto de vista do sustento de pessoas, 
cujas demandas eu desconhecia. 

O emprego de um estudo sociológico entre indivíduos praticantes 
do chamado comércio informal, àquela altura, tinha como estímulo 
responder a duas indagações. A primeira fora formulada de acordo 
com as diferentes socializações de que partilhara até então: estaríamos 
diante do surgimento de uma nova modalidade de trabalho? Estaria 
se formando uma nova classe social? A segunda indagação era de 
cunho profissional. O IFCS, na época, não exigia a confecção de uma 
monografia de fim de curso, mas eu me questionava se tinha apren-
dido o suficiente para me julgar um cientista social. Como avaliar? 
Tentando responder a estas questões, fiz meus primeiros movimentos 
em direção a um universo empírico amplo, de forma autônoma.
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Minha pesquisa se iniciou no ambiente do chamado comércio infor-
mal, nas ruas do Rio de Janeiro, onde ainda se destacavam as práticas 
de um personagem central – o camelô – que oferecia bens de consumo 
e serviços a um público cada vez maior. Naquele momento, não con-
tava com a orientação direta de um professor, mas me guiava pelas 
informações valiosas, veiculadas por meus competentes professores, 
no IFCS. Apesar disso, eu insistia em confundir objeto e campo 
empírico. Queria estudar a economia informal e não no ambiente 
onde tais práticas podiam ser visualizadas, extraindo daí questões de 
relevância sociológica. 

Apesar das dificuldades iniciais, porém, aquele procedimento me 
foi muito útil. Senti-me obrigado a exercitar, nos processos de in-
terlocução naquele universo empírico, as informações adquiridas no 
curso. Realizando etnografias, me impus uma disciplina de trabalho 
de campo em que se fazia necessária a fixação de interlocutores. Com 
isso, fugi da tendência que tinha para conversar qualquer coisa com 
centenas de fontes, contribuindo para uma dispersão das informações. 
Dificilmente o registro imediato das informações, caso eu conseguisse 
fazê-lo, daria conta de integrar os dados em algo significativo de ser 
interpretado posteriormente.

colocando a pesquisa nos trilhos

Após experimentar certa confusão em meus interesses, decidi fixar meu 
olhar e minha presença física em um ambiente determinado: os trens 
urbanos da Central do Brasil. Esta escolha, porém, se deu quase por 
acaso. Logo que comecei a utilizar os trens, passei a observar as pessoas 
durante as viagens. Com o tempo, passei a viajar em ramais distintos e 
identifiquei diferenças bastante significativas entre eles. Buscar inter-
pretar os dados sistematizados em minhas observações tornou-se uma 
forma de utilizar os conhecimentos que obtinha no curso de ciências 
sociais. Foi acompanhando esse cotidiano que desnaturalizei a presença 
dos camelôs no interior das composições e plataformas.

Em certa ocasião, enquanto observava uma viagem, detive-me junto 
a um comerciante ambulante que atuava de forma muito tensa. Pare-
cia comercializar seus produtos com medo. Era como se, a qualquer 
momento, alguém ou algo pudesse aparecer e molestá-lo. Enquanto 
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o observava, lembrava de uma situação em que eu me via em igual 
estágio de tensão: quando organizava passeatas e esperava a chegada de 
um batalhão de choque da Polícia Militar para dispersar o movimento. 
Curioso, decidi prestar mais atenção às viagens e me dedicar a entender 
como seriam as relações naquele espaço social. Descobri, entre outras 
coisas, que o receio daquele camelô – que mais tarde viria a ser um 
importante interlocutor – tinha fundamento. O cotidiano vivido por 
cerca de 1.500 pessoas que, naquela época, atuavam como comer-
ciantes ambulantes, se desenvolvia em meio a uma intensa repressão.

Passei então a utilizar trens em todas as minhas viagens pela cidade, 
desde que tal utilização fosse possível. Não me importava mais com o 
tempo gasto na espera das composições, com a duração das viagens ou 
com questões de conforto. No verão, por exemplo, em lugar de utilizar 
ônibus com ar condicionado (tecnologia que começava a se generalizar 
no Rio associada àquele meio de transporte coletivo), enfrentava com-
posições mal ventiladas e quentes para acompanhar aquele cotidiano. 

Pouco a pouco fui me tornando conhecedor da grade de horários, como 
também reconhecível aos olhos de alguns ambulantes que atuavam nos 
trens. Um dos primeiros que procurei conhecer foi justamente Rival-
do, aquele que me inspirara com seu olhar desconfiado por baixo dos 
óculos. Depois de alguma hesitação, abordei-o em uma das estações 
e me apresentei como estudante. Disse que fazia uma pesquisa nos 
trens sobre o trabalho ambulante e que desejava conversar com ele 
sobre o assunto. Rivaldo respondeu, desconfiado, que seria melhor eu 
procurar um homem conhecido como Azulão. Este era representante 
do sindicato e podia me ajudar no que eu desejasse. Surpreendi-me 
com aquela afirmação. “Como poderia existir um sindicato entre 
comerciantes informais?”, pensei. Comecei então a procurar Azulão, 
que era conhecido por vender revistas nos trens, particularmente 
naqueles que circulavam no ramal de Gramacho. Passei a procurá-lo 
insistentemente, mas não conseguia encontrá-lo.

Em minhas viagens, foi-se consolidando a ideia da existência de con-
sideráveis diferenças entre os ramais, em termos das características de 
seu público usuário. Paralelamente, comecei a perceber que existiam 
horários em que havia mais camelôs que em outros. Subsidiariamente, 
procurei conhecer as normas da empresa que administrava os trens 
e descobri que não era autorizada a prática do comércio ambulante, 
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sendo uma das funções dos vigilantes contratados pela empresa coibi-
-la. Neste período, minha pesquisa ficou quase que restrita ao método 
da observação direta.

Em julho de 2001 expirou-se meu mandato no sindicato e, através de 
concurso público, passei a integrar, com 38 anos, o quadro de estagiários 
de um importante jornal do Rio de Janeiro. Esta experiência fez  
parte de um processo consciente de assunção de uma identidade de 
cientista social, uma vez que o estágio era nessa área. Com isso, 
esperava reduzir o caráter dominante de minha socialização como 
dirigente político. 

Seis meses depois, quando meu estágio estava para terminar, Ronaldo 
Lobão recomendou-me a Roberto Kant para atuar como uma espécie 
de secretário adjunto do NUFEP/UFF. No início de 2002, Ronaldo 
estava deixando a função de coordenador administrativo do referido 
núcleo para se dedicar ao curso de doutorado em outra instituição, 
uma vez que a UFF ainda não tinha esta modalidade de curso apro-
vada. Com a aceitação por parte do coordenador executivo do núcleo, 
migrei institucionalmente para Niterói através de um processo de 
cessão, como funcionário, da UFRJ para a UFF.

a chegada à uFF: um novo momento

Este conjunto de mudanças significou um passo decisivo para a 
conformação de novos interesses em relação ao ambiente empírico 
que pesquisava autonomamente. Com minha filiação ao NUFEP, esta 
passou a ser uma pesquisa institucional. Nas reuniões semanais do 
núcleo, todos os pesquisadores tinham o mesmo espaço para falar, 
independentemente de serem professores ou alunos, doutores, mestres 
ou graduandos. Ouvindo os demais pesquisadores, e comparando os 
diferentes momentos de cada pesquisa, adquiri maior segurança para 
prosseguir com meu trabalho e, principalmente, conhecimentos que 
me ajudaram a delinear meu objeto.

Um dos primeiros reflexos desse novo momento se deu no trabalho de 
campo. Embora continuasse trabalhando como funcionário público, 
na administração do NUFEP, organizei minha rotina de forma a travar 
relacionamentos mais diretos com diferentes interlocutores. Foi assim 
que tornei a insistir no encontro com Azulão, o que aconteceu em 
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fins de abril de 2002. Através dele tomei conhecimento da existência 
formal do Sindatrem, que fora fundado em 2000, como parte de uma 
tentativa de regulamentação das atividades ambulantes no sistema 
ferroviário no Rio de Janeiro.

Ao conversar com Azulão, e com os demais camelôs que passei a 
conhecer em decorrência de meu contato com ele, pude constatar 
que os problemas vivenciados pelos camelôs se remetiam às práticas 
repressivas patrocinadas contra eles por diferentes atores presentes 
naquele espaço. Apesar disso, eles continuavam lá, dia após dia, 
convictos de que tinham o direito de “correr atrás do prejuízo”. No 
entanto, este direito era questionado pelo que os camelôs chamavam 
de “apreensão de mercadorias”, ou “derrame”, praticada por vigilantes 
contratados pela Supervia. 

Por participar um pouco mais das discussões dos camelôs, tomei 
conhecimento de uma outra categoria nativa que suscitava maio-
res preocupações. Em uma reunião do sindicato, por exemplo, em 
fevereiro de 2003, na sede da CUT, um grupo de camelôs estava 
sentado em uma fileira de cadeiras discutindo os pontos debatidos 
na assembleia, relativos às negociações com a Supervia para o que 
eles chamavam de legalização do camelô. Um camelô, em sua 
expressão cansada, olhar cabisbaixo, comentou baixinho com um 
colega: “O derrame eu até entendo. O derrame é do jogo, tudo bem.  
O problema é o esculacho.”

A cena e a forma como ele proferiu essa sentença se eternizaram 
em minha mente, porém o mais importante: foram devidamente 
registradas em meus apontamentos de campo. Um mês depois desse 
episódio, iniciaram-se as aulas no mestrado em antropologia da UFF. 
Eu havia prestado concurso e tinha sido aprovado. Escolhi como meu 
orientador o professor Roberto Kant de Lima, em quem confiava em 
níveis pessoal e intelectual.

Com as disciplinas no mestrado, uma outra dimensão se abriu em 
meu trabalho de campo. A orientação institucional de não hesitar na 
adoção de diferentes horizontes teóricos e reflexões variadas, não 
me detendo sobre uma ou outra matriz sociológica, foi muito valiosa 
para dar prosseguimento à minha pesquisa e, subsidiariamente, para 
melhor socialização enquanto pesquisador.
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No campo, me mantive atento aos relatos de meus interlocutores, 
e durante as viagens, enquanto acompanhava aquele cotidiano.  
Ora provocando as discussões em torno da questão do esculacho, ora 
colhendo opiniões voluntárias dos mais diferentes atores, percebi que 
nos trens o esculacho tinha um significado específico, de acordo com 
as relações possíveis em um ambiente tão dinâmico. Em certa medi-
da, pautei-me nos ensinamentos de Evans-Pritchard (2005), que, ao  
estudar os Azande, deixou-se levar pelos interesses demons-
trados por aqueles em torno de questões relativas à magia, 
bruxaria e feitiçaria, ou seja, às coisas que estruturavam suas ex-
periências do dia a dia. Meu trabalho consistiu, em certa medida, 
“em uma prospecção de processos e de categorias que, à revelia 
das suposições técnicas ou acadêmicas, organizam as formas de 
classificar e usar o espaço coletivo” (MELLO; VOGEL, 1985,  
p. 13) por parte dos usuários dos trens. 

É importante frisar, no entanto, que a expressão esculacho tem sido 
utilizada em outros espaços interativos na nossa sociedade. A forma 
como era representada nos trens guardava certa correspondência com 
os significados empregados à mesma categoria em outros espaços 
sociais brasileiros. Por isso mesmo, foi possível contar com os comen-
tários e sugestões de muitos de meus pares acadêmicos, viabilizados a 
partir de minha participação em encontros como a Reunião Brasileira 
de Antropologia, Reunião de Antropólogos do Mercosul, Encontros 
Anuais da ANPOCS, Seminários de pesquisas do CNPq, entre outros. 

Ao longo desses anos, fui socializado na profissão de cientista so-
cial, particularmente como antropólogo, através de reflexões sobre 
etnografias e teorias que concorreram para que me tornasse capaz 
de reconhecer as regras de escrita de alguns dos múltiplos produtos 
acadêmicos, assim como os procedimentos rituais a serem adotados 
em distintos espaços caracterizados como pertencentes à academia. 
Ao mesmo tempo, porém, efetivou-se em mim um processo de des-
construção de uma forma dominante de ver o mundo. 

No ambiente do PPGA, e particularmente do NUFEP, categorias que 
considerava de valor negativo passaram a ter outros significados 
possíveis. Cito, como exemplo, os conceitos de individualidade, 
hierarquia e interesse. Individualidade, após essa experiência, não sig-
nificava um estatuto pernicioso, a proclamar o isolamento de alguém 
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diante do mundo. Podia significar que um indivíduo pode se realizar 
plenamente em uma sociedade plural, constituída dos interesses de 
cada um. Tais interesses, uma vez explicitados e conjugados a valores 
morais e éticos, que concorram para a equalização das oportunidades, 
podem ser negociados, no interior de um grupo e entre os grupos. 

Hierarquia, por seu turno, passou a significar não o alcance de um 
posto a partir da manipulação de informações particularizadas, mas o 
reconhecimento natural por parte de uma comunidade acerca de uma 
trajetória profissional ou existencial calcada não só no investimento 
pessoal de um indivíduo – dotado, evidentemente, do interesse de 
edificar uma carreira ou um propósito – mas, sobretudo, na experiência 
em promover e estimular a tolerância e o equilíbrio dentro de um grupo 
social e entre grupos distintos. Dessa forma, sua trajetória não só serve 
como exemplo, mas se apresenta como um recurso a ser utilizado na 
reprodução social das oportunidades de inserção. Na forma de atuação 
do professor Roberto Kant, eu identifiquei este significado.

Por outro lado, no desenvolvimento do trabalho de campo entre os 
camelôs, nos trens da Central do Brasil, a assunção de um olhar an-
tropológico me levou a tentar perceber como, e através de que meios, 
meus interlocutores percebiam suas experiências e, a partir desse 
aprendizado, a desnaturalizar as próprias formas com que eu construía 
os significados para minha existência. Deste exercício, resultou uma 
percepção cada vez mais aguçada e aguda de que são múltiplas as 
possibilidades de consumação das estratégias de sobrevivência, mas 
também de elaboração de sentidos para a vida de um ser humano. Em 
um dia, por exemplo, um militante político, um camelô e um profis-
sional de segurança podem se representar, muitas vezes ao mesmo 
tempo, como um pesquisador, um pastor de igreja protestante ou um 
filósofo, não necessariamente nesta ordem respectiva.

O presente texto é, portanto, uma tentativa de descrever e interpretar 
práticas e procedimentos patrocinados por um grupo de homens e mu-
lheres. Este, segundo penso, era dotado de certa invisibilidade social, 
de acordo com uma lógica cultural tardiamente evolucionista. Esta, 
por sua vez, representa tais estratégias de sobrevivência como atrasa-
das, ou, conforme discurso politicamente correto, subdesenvolvidas, 
paulatinamente associadas ao perigo e ao desvio de conduta, ante 
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uma pretensa moral dominante patrocinada por grupos que se pensam 
hegemônicos, cultural e politicamente, na sociedade brasileira. 

Este texto pode ser também entendido como um exercício que tem 
como premissa a ideia de que a cultura, enquanto um corolário pú-
blico de símbolos, não se insere como um programa definitivo para 
a conformação da mente humana. É, antes, um sistema em que sig-
nos e significados podem ser intercambiados permanentemente, nos 
processos de interação dos seres humanos. Dessa forma, possibilitam 
a construção de múltiplas identidades que podem ser, sem risco de 
degeneração psíquica ou moral dos indivíduos, adotadas de acordo 
com as maneiras, consensuadas ou não, de estabelecimento de uma 
ordem que possibilite a comunicação e a reprodução da vida social.

técnicas, métodos e metodologia

Esta pesquisa, em moldes institucionais, foi desenvolvida no período 
compreendido entre março de 2002 e novembro de 2004. Minhas visitas 
a campo, no entanto, eram feitas esparsamente. Cheguei a ficar cerca 
de quatro meses sem me relacionar com meus interlocutores. Houve 
momentos, porém, em que essa convivência foi intensa, tendo em- 
preendido viagens durante um dia inteiro, ou por semanas seguidas, nos 
ramais mais movimentados do sistema ferroviário. Neste exercício, fui 
capaz de perceber os trens em diferentes períodos significativos: nas fes-
tividades, como Natal ou Carnaval; em momentos eleitorais, ou outros 
marcados por especificidades que eram compartilhadas pelos atores.

Este trabalho se nutriu de diferentes técnicas oriundas dos ensinos da an-
tropologia. Os métodos da observação direta e observação participante 
foram largamente utilizados durante todo o período. Nestes exercícios, 
evidentemente, me senti observado e só participei das observações que 
me foram consentidas por aqueles que igualmente me observavam. 

Busquei realizar entrevistas informais com camelôs, vigilantes, poli-
ciais militares, usuários dos trens, entre outros atores. Muitas vezes 
tive de lidar com processos de estereotipação relativos a mim. Para 
alguns atores, no ambiente em que realizei minhas pesquisas, um 
homem negro e forte, aparentando mais de 30 anos, tanto podia ser 
um policial disfarçado ou um larápio à espera de uma oportunidade. 
Para a explicitação de minha identidade, naquele contexto, segui 
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a orientação metodológica de meus mestres que, reproduzindo os 
ensinamentos do antropólogo Luiz de Castro Faria, propunham que 
nestes casos é necessário adotar “a verdade, como economia”. Assim, 
em todas as minhas abordagens, era o estudante que se apresentava e 
iniciava a conversa, apostando que a clareza de propósitos demovesse 
os interlocutores de possíveis resistências iniciais.

Sempre que possível, à medida que meus interlocutores foram adqui-
rindo confiança em meus propósitos, gravei as entrevistas ou suas falas 
espontâneas, para poder retornar a aspectos que os registros feitos à mão 
– geralmente após as conversas – não possibilitariam retomar, como as 
pausas entre uma ou outra frase, o ritmo da respiração, além de outros 
elementos que compõem a comunicação entre as pessoas. As conversas 
com representantes diretos da empresa concessionária de transportes 
ferroviários foram poucas, devido a sua resistência inicial. Quando 
aconteceram, foram bastante elucidativas. Estas foram complementadas 
com as pesquisas que fiz em arquivos de jornais e nos documentos pú-
blicos por ela veiculados, elementos através dos quais pude ter acesso, 
direta ou indiretamente, a seus discursos e representações.

Todo esse trabalho, porém, foi desenvolvido tomando como referência 
as recomendações de Bronislaw Malinowski (1984), que me parece 
insuperável ao afirmar que “o pesquisador depende inteiramente da 
inspiração que lhe oferecem os estudos teóricos” (MALINOWSKI, 
1984, p. 23). Teoria, neste caso, assume o sentido das preocupações 
metodológicas aconselháveis a todo pesquisador, com a assunção de 
técnicas mais convenientes para a construção dos dados, a partir do 
trabalho de campo, possibilitando não só os registros, mas também 
uma representação adequada do pesquisador, fazendo-se reconhecível 
a seus interlocutores.

A metodologia, o caminho escolhido por mim para a conclusão desta 
pesquisa, somente se tornou reconhecível ao final do trabalho. En-
volveu muito do que foi descrito anteriormente, intercalado com as 
leituras de muitos textos de antropologia, de outras disciplinas afeitas 
às ciências humanas, e também de peças ficcionais que retratassem não 
só os ambientes dos trens em diferentes momentos dos séculos XIX e 
XX, mas também formas literárias de construção de um entendimento 
que tornasse possível a interlocução de um autor com seus leitores. 
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Também foram muitas as rodadas de cervejas – muitas geladas, outras 
nem tanto – em diferentes bairros, restaurantes, festividades, biroscas 
e mafuás que acolheram as divagações patrocinadas por mim e meus 
companheiros antropólogos do PPGA, do NUFEP e de outras agremia-
ções amigas, com a generosidade das coisas da rua. Estas refrescavam 
as palavras, lubrificando os insistentes debates antropológicos que 
teimavam em nos acompanhar para além dos muros da universidade, 
como se pegassem carona em nossas sombras. Discutíamos quase 
compulsivamente nossos problemas sociológicos como intelectuais, 
ora apaixonados, ora enfurecidos, e sempre sem dinheiro. Mas felizes.

O trabalho de campo, por fim, não se circunscreveu apenas aos am-
bientes dos trens, mas contou também com abordagens em diferentes 
espaços nos quais se podiam visualizar conflitos entre camelôs e outros 
atores sociais. As etnografias resultantes constituíram casos de con-
trole, estabelecendo parâmetros para a comparação e possibilitando 
reflexões mais aprofundadas sobre meu objeto de estudo.

discussões teóricas iniciais relacionadas à pesquisa

O desenvolvimento da pesquisa, naquele ambiente, deveu-se a múl-
tiplas motivações, nem sempre originadas ao mesmo tempo. Muitas 
vezes estas se alternaram na constituição de minhas ideias; ora subs-
tituindo umas às outras, ora complementando-se. Em todos os casos, 
tais motivações cumpriram o papel de me encorajar a seguir com 
a pesquisa, relacionada às sociabilidades possíveis entre os atores 
sociais durante viagens de trens.

O estudo sociológico sobre ações e reações de indivíduos no ambiente 
urbano de um transporte coletivo guardava estreita relação com os 
estudos desenvolvidos no âmbito da antropologia urbana, no qual a 
cidade moderna emerge como um objeto relevante para a identificação 
dos modos de vida, para a investigação do comportamento coletivo. 
A cidade, por assim dizer, se estabelece como uma espécie de labo-
ratório no qual se combinam a permanente agitação, a emergência de 
conflitos e crises e a instabilidade das relações inerentes aos múltiplos 
interesses que se chocam no espaço público (PARK, 1979).

Nesta perspectiva, o ambiente dos trens urbanos, no Rio de Janeiro, 
pareceu-me um lugar dotado de especificidades que permitiam o es-
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tabelecimento de formas de convivência episódicas, mas ainda assim 
reveladoras de uma determinada forma cultural de se representar e 
administrar os conflitos. É, por isso, lugar de encontros, desencontros, 
simulações, dissimulações, de explicitação de táticas e estratégias 
de sobrevivências, se constituindo, por fim, como um mercado de 
relações sociais, tal qual concebido por Marcel Mauss (1974), em 
que são inúmeras as possibilidades de trocas. 

Sendo o ponto de partida dos trens a chamada Central do Brasil, a pri-
meira estação ferroviária pública do país, mais um elemento concorreu 
para esse estudo ser também uma forma de olhar para a cidade, para 
algumas maneiras como se expressam os indivíduos em seu interior 
e como resolvem seus problemas. A Central do Brasil era uma praça 
de mercado, em volta da qual se instituiu o centro político da cidade 
do Rio de Janeiro, a partir do século XIX. A Central constituía uma 
área de confluência de diferentes atividades, interesses, trajetórias, 
unindo todo o Rio por meio das artérias viárias que se propagavam 
por toda a cidade, sangravam para as localidades circunvizinhas e, 
por isso mesmo, representava um lugar característico de um Rio de 
Janeiro como cidade moderna (SIMMEL, 1977, p. 36).

Tratava-se de saber a quem pertencia o espaço, o que se podia fazer 
com ele e quando era mais conveniente fazê-lo. A resposta para tais 
perguntas, que, de fato, se referiam a um “caleidoscópio de não mais 
acabar de acertos e conflitos cotidianos, só pode ser buscada na síntese 
que é o urbano enquanto experiência processual, enquanto existência 
significante e significativa em si mesma” (MELLO; VOGEL, 1985, 
p. 7-8). 

Minha visão acerca do espaço físico dos trens privilegiou o aspecto 
processual, a dinâmica que resultava dos seus diversos usos possí-
veis. Na perspectiva teórica por mim adotada, não cabia a crença em 
uma existência prévia e estanque de um conjunto de regras que se 
depositavam sobre um conjunto de lugares. A regularidade existia 
precisamente em todas as maneiras pelas quais um local vinha a 
ser, de fato, apropriado e usado. As regras de utilização do espaço 
estavam, portanto, em permanente construção. Ao fazê-lo, a socie-
dade, enquanto uma representação local, estava também construindo 
um conjunto de relações sociais significativas para seus intérpretes 
(MELLO; VOGEL, 1985, p. 49).
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Por outro lado, minha perspectiva, no desenvolvimento deste estudo, 
foi de que o exercício de uma antropologia que não negligenciasse o 
urbano, como espaço de múltiplos valores e categorias que concorriam 
para sua organização, deveria se combinar com outra problemática, 
em termos sociológicos. A partir do momento em que elegi o con-
flito como sinalizador dos sentidos empregados às relações sociais, 
imediatamente se impunha a dimensão do direito como fenômeno 
ético-moral, concorrendo para a organização da sociedade e dos 
espaços a serem utilizados pelos indivíduos. Em outras palavras, o 
instrumental da antropologia para a análise e interpretação das etno-
grafias urbanas teria de agregar também as discussões comparadas 
que tratam dos fenômenos jurídicos e os meios que uma sociedade 
disponibiliza aos indivíduos ou – como diria Roberto da Matta – às 
pessoas, para a afirmação e reconhecimento de seus direitos ou do 
que elas podem pensar ser seus direitos.

Cidade, mercado, espaço público, direito, indivíduo, entre outros 
conceitos, passam a requerer, neste livro, definições a partir de 
contribuições teóricas que estruturam as disciplinas no campo das 
ciências sociais. Procedimento este que é fundamental para propiciar 
a melhor comunicação possível entre o pesquisador, que se predispõe 
a uma investigação empírica e a apresentar interpretações acerca de 
um dado universo, e aqueles para os quais se dirigem suas reflexões: 
na maioria das vezes, seus pares acadêmicos. Tais aportes teóricos 
serão reivindicados neste capítulo introdutório, assim como ao lon-
go dos outros capítulos que compõem esta publicação. No entanto, 
antecipo que na elaboração desta, a tradição sociológica encabeçada 
por Marcel Mauss, uma sociologia dos sentimentos humanos, se 
manteve como uma referência insistente a inspirar minhas reflexões 
e, consequentemente, minha escrita.

discutindo a economia informal

Um aspecto importante a ser elucidado diz respeito a como o conceito 
de economia informal será tratado ao longo deste texto. Para algo que 
se presume sem forma (no caso, a informalidade), a multiplicação 
das atividades ditas informais no espaço público urbano, sobretudo 
nas grandes cidades, não deixa dúvidas quanto à materialidade de 
sua existência. Tais ocorrências sugeriam haver significativas perti-
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nência e legitimidade nas práticas constituídas em seu interior. Qual 
informalidade, portanto, se verifica nesta economia?

O sociólogo francês Bruno Lautier (1997) afirma que o desenvolvi-
mento da economia informal é, ao mesmo tempo, o sinal e a causa 
de uma transformação da relação entre o Estado e os cidadãos, tor-
nando-se um componente de um processo de fragmentação social e a 
caracterização do caráter “virtual” da democracia. Considerando que 
a relação com o Estado está na base da própria definição de economia 
informal, ele destaca dois critérios, entre os inúmeros que concorreram 
durante décadas, para o estabelecimento de definições minimamente 
satisfatórias para o conceito de economia informal: o desrespeito à 
lei e o reduzido tamanho das unidades de produção.

O termo informal refere-se de forma implícita ao Estado, uma vez 
que a forma ausente é a que o Estado é levado a impor, através 
da promulgação de leis e regulamentos para o controle de seu 
cumprimento. A intervenção do Estado, portanto, é considerada como 
necessária ao funcionamento de toda atividade econômica; define as 
regras da concorrência, as de uso do trabalho, permite a reprodução 
dos trabalhadores de uma geração à outra, fixa normas relativas ao 
produto (qualidade, segurança), entre outros aspectos. E, obviamente, 
“cobra impostos, taxas e cotas para financiar sua própria atividade 
e também para atender a objetivos políticos, sociais ou éticos” 
(LAUTIER, 1997, p. 61).

Na perspectiva de Lautier (1997), o Estado, a partir da década de 1990, 
em todo o mundo, mas principalmente na América Latina, passou 
a proclamar as virtudes de um tipo de economia que se define pela 
não observância daquilo que ele mesmo proclamou como o sistema 
de normas que a atividade econômica deve observar. Os perigos à 
democracia, no seu entender, residiriam também em tais fatos.

Parece-me aceitável, considerando o universo empírico em que reali-
zei minha pesquisa, trabalhar o conceito de informalidade nos marcos 
definidos pelo sociólogo francês, com alguns cuidados fundamentais. 
Em primeiro lugar, não considerar o Estado um eixo homogêneo, 
monolítico, mas a expressão de um espaço público cuja representação 
é disputada por diferentes atores sociais a partir de seus interesses e 
práticas. Nesta perspectiva, não se pode assumir mecanicamente que 
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são recentes os problemas verificados entre o Estado e a cidadania, 
no Brasil. Podemos mesmo afirmar, sem maiores exageros, que tais 
problemas estão presentes no momento mesmo da passagem formal 
do regime monárquico para a República, no final do século XIX. São 
problemas de ordem distinta daqueles vislumbrados pelo referido 
autor, em sua sociedade, assim como a cidadania à brasileira (TEI-
XEIRA MENDES, 2004) é informada por outros valores.

Dessa observação deriva uma outra questão: a informalidade, no 
Brasil, parece se instituir muito mais como desrespeito ao Estado e, 
principalmente, a seus agentes (ainda que, muitas vezes, conte com 
a participação direta ou indireta desses mesmos agentes), do que 
como desprezo à lei. Esta última tende a ser dinâmica a partir da 
interpretação de seus conteúdos, dependendo das situações e atores 
envolvidos em distintos contextos sociais.

Por fim, parece-me adequado considerar que no universo empírico 
informado, do ponto de vista das interações entre os atores e das 
representações coletivas (DURKHEIM, 1978) daí decorrentes, uma 
empresa privada, ganhadora de um edital de privatização dos serviços 
de trens, pode ser considerada parte desse Estado, uma vez que institui 
normas, regula atividades e se apropria, a partir das lógicas patrocina-
das por seus agentes, do espaço público dos trens (MOORE, 1978).

considerações a partir da antropologia do direito

As reflexões que compõem este trabalho estão relacionadas ao direito 
em uma perspectiva ampla, influenciada por uma antropologia do di-
reito que se estabelece como investigação comparada da definição de 
regras jurídicas, expressão de conflitos sociais e dos modos por meio 
dos quais tais conflitos são institucionalmente resolvidos (SHIRLEY, 
1987). Assim, a antropologia do direito tem como ponto de partida que 
os procedimentos jurídicos e as leis não são coincidentes com códigos 
legais escritos, tribunais de justiça formais, uma profissão especializada 
de advogados e legisladores, polícia, autoridade militar, entre outros 
aspectos que poderiam ser emulados para impor amarras modernistas 
à definição da disciplina. Todavia, tais estudos são desenvolvidos com 
base no método comparativo, no qual se privilegia o contraste visando 
à elucidação das diferenças culturais entre distintos segmentos de uma 
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sociedade ou mesmo sociedades diferenciadas, e não a superposição de 
elementos, na busca de similaridades entre sistemas culturais distintos.

direito e moral

Em meados de 1960, por exemplo, a filósofa norte-americana 
Judith Shklar descreveu legalismo como uma atitude ética na qual 
a obediência à lei seria uma questão moral, sendo a observância de 
direitos e deveres preestabelecidos norteadora das relações entre 
indivíduos (SHKLAR, 1967, p. 13) na tradição jurídica anglo-
saxônica. Ao estabelecer desta forma este conceito, sua intenção era 
chamar a atenção de teóricos do direito e de políticos norte-americanos 
para uma questão: uma teoria do direito deveria considerar que o 
sistema de definições que os juristas chamam de leis se relaciona 
intimamente com a moral como forma de condução, pelos indivíduos, 
das interações que protagonizam em determinado contexto histórico. 
No seu entender, o isolamento a que se submetiam as definições legais, 
diante dos eventos históricos e sociais, redundaria em uma espécie 
de ideologia. Uma preferência política por representar o legalismo 
como a atenção às normas positivadas, em lugar de um complexo de 
qualidades humanas difíceis, senão impossíveis, de ser etiquetadas. 

Em certa medida, Shklar, que se declarava leiga em direito, acom-
panhava as reflexões que estavam sendo empreendidas no âmbito da 
antropologia norte-americana, e que, mais tarde, seriam cristalizadas 
em teorias que intensificaram a subárea da antropologia do direito 
(STAR; COLLIER, 1989). Na década de 1970, por exemplo, Sally 
Falk Moore viria a afirmar que, muito embora um código de conduta 
legalista fosse comum nos países ocidentais, conformando mesmo 
um ethos, estava longe de ser o único. O direito, em uma perspectiva 
antropológica, portanto, não se restringiria às suas expressões positiva-
das, sendo complementado ou “regulamentado” por inúmeros códigos 
privados, quase sempre resultantes de disputas e ajustamentos nos 
quais a moral desempenharia um papel preponderante na regulação 
das práticas e relações vigentes no espaço público.

Feitas estas primeiras reflexões, cumpre-me dirigir uma indagação 
acerca das formas que adquire a observância – ou não – às regras e 
normas em nosso espaço público. Por isso mesmo se justifica recorrer 
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a teorias resultantes de uma “investigação comparada da definição das 
regras jurídicas, da expressão de conflitos sociais e dos modos através 
dos quais tais conflitos são institucionalmente resolvidos” (DAVIS, 
1973, p. 10), de acordo com uma tradição sociológica que se relaciona 
com a lei como fenômeno complexo, constituída por normas e sanções 
que mantêm uma determinada ordem social, emanadas por diferentes 
instituições, estatais ou não (SHIRLEY, 1987, p. 9). 

direito e espaço público 

Na tentativa de empreender tais discussões, farei referência a espaço 
público como um lugar no qual efetivamente se realiza o mundo 
social (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2002; KANT DE LIMA, 2000). 
Nessa perspectiva, os argumentos aqui veiculados também buscarão 
se beneficiar dos trabalhos comparativos, que buscaram refletir as 
características do campo jurídico no Brasil e nos Estados Unidos, 
realizados por Roberto Kant de Lima, que compôs um entendimento 
sobre o que chamou de dilema brasileiro do espaço público (KANT 
DE LIMA, 2001, p. 106).

Nos Estados Unidos, segundo o autor, o sistema de controle social se 
apresenta com base no pressuposto da origem local e democrática da 
lei, e do que ele chama de “sistema de produção de verdade e resolução 
de conflitos por negociação e arbitragem” (KANT DE LIMA, 2001, p. 
106). Ele afirma que, em face da estratégia de reprodução dos valores 
sociais, o campo do direito – representado por suas instituições legais, 
práticas e teorias – se apresenta nos Estados Unidos como guardião 
dos “direitos naturais do indivíduo e dos valores éticos da sociedade”. 
A partir de uma noção de igualdade formal, todos têm igual direito à 
diferença; esta, porém, deve ser explicitada de acordo com o sistema 
de normas – sociais e morais –, geralmente negociado e aprovado, 
procurando administrar o conflito latente entre interesses divergentes. 

Neste sistema de representações, a sociedade norte-americana parece 
reproduzir-se como um mercado de opções. O acesso universal dos 
“consumidores” às informações sobre os “produtos” disponíveis seria 
garantido a todos. Formalmente, todos têm direito ao que é oferecido 
nesse mercado. Vai depender das habilidades e capacidades de cada 
um a conquista dos seus interesses. Segredos e informações parti-
cularizadas, portanto, são considerados elementos desagregadores.
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No Brasil, por outro lado, o sistema jurídico não reivindica uma ori-
gem democrática. Para Kant de Lima, por ter como objetivo submeter 
a população, os modelos jurídicos de controle social não têm como 
origem a “vontade do povo”. Os valores legais, quando se aplicam, 
tendem a ser vistos como intervenções externas ao comportamento 
dos “transgressores”. O direito parece, assim, uma “imposição das 
autoridades”. Neste sistema de produção de verdades, existe uma ex-
plícita valorização positiva do conhecimento particularizado. “Quem 
pergunta sempre sabe mais do que quem responde e é desse saber 
que advém a autoridade de seu discurso” (KANT DE LIMA, 2001, 
p. 109). A obediência ou desobediência às leis, consequentemente, é 
uma opção, não uma transgressão moral a regulamentos explícitos. 

Por conseguinte, o domínio do espaço público pertence ao Estado, 
não à sociedade. É o lugar das regras de difícil acesso, portanto, onde  
tudo é permitido até que seja proibido ou reprimido pela “autoridade”. 
Esta é quem detém “o conhecimento do conteúdo, mas, princi-
palmente, a competência para a interpretação correta da aplicação 
particularizada das prescrições gerais” (KANT DE LIMA, 2001, p. 
109). O espaço público é submetido a regras gerais e não locais. É 
lugar apropriado de forma particular, seja pelo Estado ou por membros 
da sociedade autorizados ou não por ele.

Considerando a perspectiva do autor, procurei me manter atento 
para as formas de apropriação do espaço público de acordo com uma 
tradição jurídica ou, se preferir, uma cultura judiciária – à brasileira 
– na qual as duas lógicas descritas de representar o espaço público 
parecem compor uma escala, um gradiente de possibilidades, fazendo 
com que tais sensibilidades norteiem, de forma alternada, a resolução 
das disputas de acordo com os contextos e os atores neles envolvidos.

da pertinência do universo empírico

A partir de uma etnografia que toma como campo empírico a cha-
mada economia informal, e considerando os referenciais teóricos 
aqui explicitados, uma pesquisa em um ambiente difuso como os 
trens de passageiros, no Rio, pareceu-me relevante. Um estudo que 
nos possibilitasse entender, por exemplo, como se podia observar 
o crescimento contínuo das denominadas atividades informais se 
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a maioria destas não era permitida, configurando-se uma atividade 
ilegal, muitas vezes reprimida com violência? 

Não era só no Brasil que se observava, no final dos anos 1990, um 
crescimento vigoroso de atividades comerciais alternativas toman-
do ruas e calçadas, ônibus, trens e outros meios de transporte, mas 
também na maioria dos países da América do Sul. Em outros con-
tinentes, esse fenômeno se manifestava, inclusive nos países ditos 
desenvolvidos. No entanto, era mais frequente observá-lo em países 
considerados, por organismos políticos e financeiros internacionais, 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Acredito que não é preciso 
muito para relacionar estes crescimentos com os processos de ajus - 
tes políticos e econômicos, patrocinados por instituições financeiras e 
políticas internacionais e que embalaram diferentes projetos políticos 
nas mais distintas regiões do planeta. 

No momento em que dei por concluída minha pesquisa, para ela-
boração deste texto, julgava relevante procurar entender de que 
forma uma sociedade, ou pelo menos parte dela, poderia assimilar 
as mudanças no estágio vigente da chamada modernidade. Meu in-
teresse, no entanto, se reportava ao âmbito das relações cotidianas. 
Como tivera oportunidade de testemunhar no campo, a maioria das 
pessoas envolvidas em suas estratégias de sobrevivência ignorava 
as minúcias diretivas dos processos políticos, hegemonizadas pelas 
pessoas afeitas ao poder. Muitas vezes personalizavam um ou outro 
efeito das decisões políticas, o que podia levá-las a ouvir distintas 
plataformas e mesmo a votar em distintos candidatos, de um pleito 
para outro. Todavia, de maneira geral, não se posicionavam por uma 
mudança radical em macroescala. Estas poderiam até ocorrer, mas 
pela associação de outros fatores que independeriam de uma “vontade 
revolucionária das massas”. No processamento de suas estratégias de 
sobrevivência, muitas pessoas patrocinavam movimentos que podiam 
redundar em mudanças sociais significativas, que influenciavam 
diferentes instituições na sociedade, incluindo algumas ligadas ao 
Estado. Refletindo sobre questões como essa, passei a conjeturar a 
possibilidade de a reação ao esculacho ser uma das muitas formas de 
introdução de mudanças.

Ao olharmos para o crescimento da chamada economia informal 
no Brasil, seria pertinente recorrer, adicionalmente, a contribuições 
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teóricas, de base comparativa, que nos ajudassem a visualizar as 
relações imanentes a um suposto espaço da informalidade, inclusive 
contribuindo para uma melhor definição deste conceito. Relações estas 
que nos permitiriam identificar adequadamente o universo empírico 
de análise, de forma a melhor observar, em seu interior, o objeto de 
que nos ocupamos. No entanto, dadas as dimensões previstas para a 
dissertação de mestrado, razão pela qual empreendi a etnografia, em 
que o fator tempo foi reduzido sobremaneira, decidi não perseguir à 
exaustão esse objetivo.

Minha abordagem, portanto, privilegiará o trabalho etnográfico reali-
zado sobre um determinado espaço público partilhado por diferentes 
autores e personagens. Especificamente, buscarei enfatizar, durante 
boa parte do texto, as formas como se defrontavam operadores de 
segurança e comerciantes ambulantes. Minhas reflexões neste texto 
buscarão visualizar percepções de direito e de moral que se articula-
vam para a administração de conflitos entre determinados segmentos 
sociais naquele espaço, relacionando dados sobre diferentes institui-
ções e indivíduos nos trens de passageiros e plataformas. A partir do 
relato das práticas dos principais atores presentes naquele espaço, 
buscarei demonstrar as éticas que concorriam para constituí-lo como 
um lugar (BRIGGS, 1981, p. 78), dotado de significados locais e, 
ao mesmo tempo, capaz de espelhar elementos de uma cultura mais 
ampla, com códigos e símbolos presentes, muitas vezes, no conjunto 
da sociedade carioca e, na medida do possível, brasileira. 

Nesta introdução, busco deixar o leitor a par das motivações pessoais 
e institucionais que me levaram a uma pesquisa antropológica entre 
camelôs nos trens da Central do Brasil, assim como dos referenciais 
teóricos iniciais que contribuíram para a pesquisa e parte da elaboração 
deste texto. Falei também da discussão teórica que pretendo enfatizar 
com este texto, relacionando a chamada economia informal enquanto 
universo empírico capaz de nos revelar formas nas quais se podem 
articular ética, moral e direito. 

Espero, por fim, ter qualidades de etnógrafo capaz de levar os leitores 
destas linhas a se envolverem nas minhas viagens sobre os trilhos da 
Central e visualizarem uma experiência reveladora acerca das socia-
bilidades ocorridas no interior dos trens e nas plataformas. Maneiras 
de viver que lhes imprimiam o estatuto de um lugar único, divergindo 
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de prognósticos que atribuem a lugares de grande movimentação e 
circulação, como aquele, as características de um não lugar (AUGÉ, 
2002), desprovido de significação por parte dos indivíduos que pas-
sam, e enquanto passam, por ele. Ambiciono poder revelar, nesta 
empresa, com as qualidades inerentes ao pincel cinza destas impres-
sões, o matiz étnico-cultural que, de forma aparentemente caótica, 
se aglutinava em uma conjuntura de sentidos e significados que me 
encheram não só os olhos de cientista social, como também a alma de 
carioca, por passar a perceber tamanha complexidade e riqueza que 
se pode emanar das relações entre os indivíduos em minha sociedade.
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RememoRando o cenáRio 
centRal do BRasil: um 
poRtal entRe  
dois univeRsos  
sociais distintos

Conforme mencionei anteriormente, minha pesquisa se iniciou 
observando os relacionamentos sociais nas viagens de trens. Minhas 
primeiras viagens foram feitas pela manhã, quando me deslocava 
para o Centro do Rio para assistir às aulas no IFCS. Foram inúmeras 
viagens. Algumas vezes utilizava as composições ao final da tarde, 
quando tinha a oportunidade de retornar para minha casa sem ir ao 
trabalho. Aos poucos, percebi que o comportamento das pessoas, 
invariavelmente, e independentemente das diferenças que percebia 
entre os distintos ramais, se diferenciava pela manhã e pela tarde. O 
que estaria por trás dessas diferenças de comportamento?

Minhas reflexões sobre esta questão levaram-me a uma interpretação 
que, necessariamente, envolve descrição de um lugar de significação 
sociológica e simbólica: a Central do Brasil. Historicamente, era para 
lá que os trens, dos mais diferentes ramais que constituíam o sistema 
ferroviário do Rio de Janeiro, se dirigiam. Também era de lá que os 
trens partiam em direção a inúmeros bairros das zonas Norte e Oeste 
da cidade, assim como para 11 municípios que circundavam a antiga 
capital do Brasil. 
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Esta localidade, simbolizada por um prédio construído no chamado 
Estado Novo, constitui uma região que é ocupada pelas pessoas de 
maneira muito complexa, caracterizando o que se pode chamar de 
uma região moral que relaciona tudo a sua volta e, na minha pers-
pectiva, se arremete mais além, através dos trilhos da estrada de 
ferro, pois, como sugere Mello e Vogel (1985, p. 13), reconhecer um 
lugar significa ir além da materialidade dos espaços e dos processos 
que neles se desenvolvem, procurando as dimensões simbólicas que 
possam apresentar.

manhã e tarde 

Este movimento diário de ir e vir, de uma localidade de moradia 
para o Centro, e depois seu inverso, se apresentava para mim como 
constituído de dois momentos distintos. Eram como ensaios gerais. 
Pela manhã, preparando o deslocamento coletivo para um mundo 
mais distante, “descendo para o centro”, onde os laços de intimidade 
com a família, com os vizinhos, tinham sido desatados na expectativa 
de imposição de um novo padrão de sociabilidade. Neste poderia se 
requerer, teoricamente, um maior recolhimento por parte das pes soas, 
resultando num maior distanciamento como apraz a um mundo de 
regras pretensamente universais, particularmente no que dizia respeito 
aos relacionamentos nos espaços públicos. 

As viagens revelavam que nos trens os usuários se organizavam em 
comunidades de passageiros, e não como indivíduos isolados em um 
meio de transporte. Contudo, o padrão de sociabilidade, pela manhã, 
se caracterizava por conversas muito comedidas, quando não se ob-
servava o mais absoluto silêncio entre as pessoas. O deslocamento 
para os ônibus ou para o metrô, que os conduziriam aos seus locais 
de trabalho, era apressado, mas se percebia uma certa hesitação nas 
expressões sisudas daqueles homens e mulheres que seguiam em 
múltiplas direções. Naqueles meios de transporte coletivo, as atitudes 
mais comedidas, recatadas, se acentuavam sobremaneira. Pareciam 
encarnar personagens distintas daquelas que tinham embarcado nos 
trens, em um ponto qualquer, e que retornariam ao final do dia.

Na parte da tarde, no entanto, o movimento era contrário. Os desloca-
mentos em direção à Central eram ainda apressados, mas se percebia 
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uma maior leveza nas expressões. Os rostos pareciam cansados, mas 
menos tensos do que se observava pela manhã. Muitas daquelas 
pessoas paravam para tomar um café, um refrigerante, uma cerveja, 
para conversar com camelôs ou para lhes comprar as mercadorias. A 
maioria se permitia, pelo menos, voltar os olhos para aquele mosaico 
de cores que caracterizava toda aquela região, coisa que não ocorria 
com a mesma intensidade pela manhã, quando os olhares pareciam 
fixos no caminho a ser perseguido até o local de trabalho ou a um 
outro transporte coletivo. 

A mim, parecia que as pessoas retornavam mais felizes. Mais do 
que isso, porém, elas me passavam a impressão de que retomavam 
o controle de suas vidas, de acordo com regras de convivência que 
eram próprias de determinados territórios culturais dispersos pela 
cidade e por outras regiões vizinhas. E a apropriação dos diferentes 
lugares, físicos e simbólicos, dos trens parecia parte da operação 
do desenglobamento de um sujeito pleno, a partir da afirmação de 
sociabilidades distintas daquelas informadas por uma ideologia pre-
tensamente moderna e que se impunha àqueles sujeitos nos territórios 
de determinadas elites sociais e econômicas da cidade, para as quais 
trabalhavam. Acredito que, para que possamos visualizar a Central 
como um lugar de passagem (GENNEP, 1978), se faz necessária uma 
descrição minuciosa daquele cenário e, na medida do possível, de sua 
moralidade. É o que me proponho, a seguir.

corpos e cores na composição moral de uma região

Os ônibus utilizados por toda essa gente faziam ponto final no terminal 
Procópio Ferreira, ao lado da Central. Estes ônibus ligavam o Centro 
do Rio a bairros como Copacabana, Leblon, Ipanema, Urca, Laranjei-
ras, Barra da Tijuca, entre outros que abrigavam estratos da chamada 
classe média alta. A maioria dos usuários dos trens trabalhava em 
casas, lojas e demais empreendimentos pertencentes às chama-
das elites econômicas da cidade. Seu salário médio oscilava entre  
R$ 260,00 e R$ 1.300,00. Muitas destas pessoas costumavam ter ou-
tras ocupações para complementar suas rendas, que eram consideradas 
insuficientes. Algumas delas, em conversas informais, me disseram 
que organizavam festas, vendiam doces e salgados, trabalhavam como 
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diaristas ou ajudavam a tocar algum tipo de empreendimento familiar, 
como uma birosca instalada na varanda de casa, por exemplo.

Quando retornavam do trabalho, os usuários dos trens e de outros 
meios de transporte localizados na Central tinham como opção as 
composições de metrô. Uma estação subterrânea – denominada 
Central – era lugar de desembarque de pessoas que se deslocavam no 
sentido Zona Sul-Zona Norte do metrô, cujos bairros extremos eram 
Copacabana e Tijuca. Todavia, uma quantidade significativa desses 
usuários se deslocava para a estação Pedro II através de caminha-
das, muitas vezes longas, pelo Centro da cidade. Eram milhares de 
pessoas, saindo de seus trabalhos em estabelecimentos do comércio 
– bares, lojas de tudo quanto é tipo, mercearias, oficinas mecânicas, 
gráficas, barracas de camelôs, entre muitas outras modalidades de 
empreendimentos; de repartições públicas municipais, estaduais e 
federais, escritórios de contabilidade, engenharia, advocacia, além, 
é claro, dos serviços domésticos prestados às pessoas que moravam 
no próprio Centro.

Homens e mulheres, de todas as cores e idades. Percebia-se uma 
ligeira predominância do gênero masculino na constituição daquele 
contingente, ainda que, em determinados horários, o público feminino 
fosse bastante significativo na composição do fluxo. A maioria era 
composta de pessoas jovens, na faixa entre 20 e 50 anos. A esmaga-
dora maioria era considerada parda, o que não chegava a ser novidade 
em uma cidade como o Rio de Janeiro. 

Contudo, chamava a atenção o significativo percentual de negros. 
Àquela altura de minha vida, havia andado inúmeras vezes pelos 
quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. Acreditava que na Cen-
tral transitava um público no qual traços étnicos afrodescendentes 
podiam ser observados com mais frequência que em nenhum outro 
lugar público no Centro e na Zona Sul do Rio, excetuando-se os seus 
morros e favelas.

estação e mercado

A maior parte do público que transitava na Central utilizava trens. No 
entanto, havia dezenas de milhares que utilizavam a estação como 
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uma passarela entre dois terminais rodoviários. O primeiro era o ter-
minal Procópio Ferreira, já mencionado. O segundo era denominado 
Américo Fontenele, e os ônibus que paravam ali eram provenientes 
de diferentes regiões da Baixada Fluminense, oferecendo opções de 
transporte para aqueles que se deslocavam para localidades distantes 
das estações de trens, nos bairros e cidades em que moravam, e que, 
por questões de conforto ou econômicas, preferiam essa modalidade 
de transporte.

Além desses dois terminais e das estações de trens e metrô, esta 
população contava também com outras opções de transportes. Nos 
últimos anos, em torno da Central, foram criadas redes do chamado 
“transporte alternativo” constituído por veículos menores, como vans 
e kombis. Tais serviços eram oferecidos ao público que utilizava a 
Central, mas que morava em localidades da Zona Oeste e Baixada 
que não eram assistidas por estações de trens e empresas de ônibus 
tradicionais. A mesma coisa se verificava para localidades do outro 
lado da Baía de Guanabara, como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 
entre outros. 

Relacionando toda essa rede de transportes, estimei que o público 
que utilizava diariamente a Central do Brasil ultrapassava as 500 mil 
pessoas. Estas podiam mesmo gastar recursos consideráveis, do ponto 
de vista de seus ganhos, para cumprir o trajeto básico casa-trabalho-
-casa. Esse vai e vem de pessoas, que se iniciava timidamente por 
volta das 5h da manhã, tinha dois momentos de efervescência: entre 
6h e 9h, e de 17h às 20h. No entanto, esta dinâmica avançava até por 
volta das 23h, quando se encerrava o serviço dos trens, e o prédio da 
Central começava a ser fechado ao público. 

A circulação que se observava, portanto, estruturava um mercado 
diversificado de produtos e serviços, vendidos em estabelecimentos 
formais e informais. A disputa por consumidores reunia lojas, bares, 
restaurantes, depósitos de doces e bebidas, hotéis de alta rotatividade, 
camelôs, prostitutas, entre outros tipos de negócios. Da mesma for-
ma, disputavam a atenção dos passantes mendigos e outras pessoas 
pretensamente necessitadas, larápios e gatunos, agências estatais que 
haviam se instalado no corredor subterrâneo da gare da estação ou 
em seu entorno, entre outros.
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Tratava-se de um mercado complexo, que se estruturara nas ruas imedia-
tamente à frente e ao lado da estação e se estendia pelas ruas contíguas. 
Nestas últimas, por exemplo, se estabeleciam depósitos de balas, doces, 
refrigerantes e demais bebidas, além de vários hotéis baratos, repúblicas 
de imigrantes, lojas de jogos eletrônicos, minimercados, farmácias, 
entre outros negócios legalizados. 

Os camelôs complementavam o cenário com barracas de cachorro-
-quente, banquinhas de relógios ou de doces, balas e amendoins; 
esteiras e paraquedas com brinquedos, artigos para o lar, ou simples 
caixotes de madeira, apanhados no lixo, sobre os quais eram expostos 
frascos de veneno que, de acordo com mensagens em mau português, 
“mata e seca o rato”. Havia também ambulantes que anunciavam 
bananadas, pirulitos e bombons, enquanto se deslocavam com seus 
produtos para todos os lugares da cidade ou mesmo enquanto se 
dirigiam para embarcar em um ônibus ou trem. Também se podia 
observar a oferta de serviços sexuais por mulheres que aparentavam 
ser de origem social bastante empobrecida.

No entanto, se quisermos imaginar um eixo central deste mercado, 
devemos destacar, considerando o fluxo das pessoas, a região com-
preendida entre os dois terminais rodoviários e, no centro, a própria 
estação Pedro II. Era nesta faixa que se organizavam dois espaços 
reservados para a prática do comércio alternativo, ou informal – os 
chamados camelódromos – e, na própria Central, duas vias de pas-
sagem: uma térrea e outra subterrânea, onde estavam instituídos 
estabelecimentos formais que ofereciam os mais diferentes produtos 
e serviços. 

O espaço exatamente ao lado do terminal Procópio Ferreira era de-
nominado Associação dos Comerciantes da Rua Procópio Ferreira, 
que era presidida por um homem conhecido como Galego. Este era 
um de seus comerciantes, que recebeu de forma muito simpática a 
proposta de colaborar com a pesquisa que fiz, junto a outros pesqui-
sadores do NUFEP, para um projeto financiado pelo CNPq. Sob sua 
liderança, dezenas de comerciantes – a maioria de origem nordestina 
– se organizavam em cerca de 320 barracas, feitas de ferro fundido, 
com mais ou menos 1,5m2 cada uma, e cobertas com lonas de plás-
tico verde ou azul. Dispostas lado a lado, resguardando pouco mais 
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de um metro entre elas, formavam corredores muito estreitos, uma 
espécie de labirinto. 

Nestas barracas eram vendidos produtos e serviços dos mais variados, 
muito embora fossem predominantes o comércio de roupas e calça-
dos (novos e usados), mochilas e bolsas. Estes produtos, geralmente, 
eram provenientes de São Paulo ou de localidades vizinhas ao Rio. 
Entre estas últimas, eram considerados polos desse tipo de produção 
Vilar dos Teles, no município de São João de Meriti, ou Alcântara, 
em São Gonçalo. Também se verificava o comércio de CDs e fitas 
piratas; ferramentas de trabalho mecânico; brinquedos importados; 
doces e biscoitos, além de salgados e refrescos servidos em tendas 
armadas sobre armários de fórmica, que se assemelhavam a bares 
improvisados. Também se ofereciam serviços especializados, como 
corte de cabelo estilizado na Barraca do Jorge, ou a venda de produtos 
terapêuticos, como ervas medicinais.

Os preços oscilavam entre R$ 1,00 (um real) para os lanches com-
pletos e R$ 30,00 (trinta reais), no caso de algumas roupas mais 
incrementadas. Os barraqueiros instalados nas partes mais internas 
do complexo de barracas pareciam não arrecadar tanto quanto aqueles 
situados nas margens da via que abrigava o fluxo de pedestres.

A área total do camelódromo devia ocupar pouco mais de 2.000m2. 
Dispunha de banheiros públicos muito precários, que quase não eram 
utilizados, concorrendo para que o odor de urina e de dejetos fosse 
uma das marcas do lugar. Durante o dia, o lugar era vigiado pelos 
próprios barraqueiros, por policiais que se revezavam, assim como 
pela passagem de rapazes conhecidos como reservistas da paz. À 
noite, as barracas ficavam fechadas. Em seu interior eram guardadas 
as mercadorias. A guarda do espaço e das barracas ficava ao encargo 
de oito seguranças contratados, que se revezavam em plantões. Estes, 
muitas vezes, eram policiais que, durante o dia, atuavam no policia-
mento da região. Nestes casos, o trabalho era remunerado, mas não 
registrado. O segundo trabalho para policiais não era permitido pelo 
governo do estado.

Esta área, pacificada do ponto de vista da relação dos comerciantes 
com os representantes do Estado, nem sempre fora um mar de tran-
quilidade. Os primeiros comerciantes a utilizarem o local chegaram 
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no final da década de 1960 e enfrentaram, por mais de uma década, 
a ação de policiais e fiscais da prefeitura. No entanto, segundo me 
disse Galego, na medida em que foram crescendo os enfrentamentos 
e os “abusos”, os comerciantes se uniram e começaram a se articular 
com políticos, a fim de conseguir a demarcação da área. Com o cresci-
mento do desemprego, a atividade passou a ganhar maior visibilidade 
e legitimidade. A concessão da área para o comércio aconteceu no 
início da década de 1990, durante o governo Brizola, que na época 
era líder político do então prefeito, Marcelo Allencar. 

Na outra extremidade, após o prédio da Central do Brasil e antes de 
se chegar ao terminal rodoviário Américo Fontenele, foi instituído 
um outro camelódromo, na forma de uma outra associação, com ca-
racterísticas físicas e estruturais bastante diferentes daquela presidida 
por Galego. Tratava-se da ASCACEN – Associação do Comércio 
Alternativo da Central do Brasil – que ocupava um espaço físico de, 
aproximadamente, 3.500m2, ocupado por várias lojas dispostas em 
formas de box, compostas em alvenaria e metal e, em alguns casos, 
janelas de vidro. As lojas podiam ter diminutas dimensões de 2m2, 
como aquela ocupada por seu Silvio, um de meus interlocutores no 
lugar, que consertava aparelhos de telefonia celular. Aquela, por 
exemplo, só tinha porta. Havia lojas que tinham dimensões mais 
generosas, como a de um minimercado, organizado em 30m2, de pro-
priedade de um chinês. Os corredores dessa associação eram largos, 
tomando-se como referência os daquela situada na outra extremidade, 
constituída de labirintos.

Naquele lugar, o comércio era muito diversificado, assim como se 
verificavam múltiplas etnias na condução dos negócios. Brasileiros 
de diferentes estados, africanos de diferentes países (embora a maioria 
fosse de origem moçambicana), chineses, coreanos, portugueses, entre 
outros, estavam à frente de empreendimentos que vendiam ferramentas 
para obras civis (pás, enxadas etc.); instrumentos musicais; plantas or-
namentais; camisetas estilizadas; tênis importados; roupas e calçados; 
bicicletas; brinquedos eletroeletrônicos; discos e fitas (piratas ou não); 
eletrodomésticos de pequenas dimensões, como televisores e apare-
lhos de som; equipamentos de informática, entre outros produtos que 
podiam ser adquiridos a partir da rede que ligava o Brasil ao Paraguai 
ou que pudessem ser adquiridos na zona franca de Manaus. 
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Na ASCACEN também se ofereciam serviços dos mais diversificados. 
Cabeleireiros, pedicures, manicures e veterinários ocupavam lojas na 
localidade. Os serviços de alimentação, por sua vez, não se restrin-
giam às ofertas de lanches rápidos, havendo pequenos restaurantes 
que ofereciam refeições completas a um público significativo, que 
trabalhava nas imediações ou na própria associação comercial.

Por conseguinte, a faixa de preços praticada no local era superior 
àquela observada no camelódromo liderado pelo Galego, ainda 
que alguns comerciantes trabalhassem com produtos similares 
àqueles descritos no outro espaço. Os donos dos estabelecimentos 
comerciais associados à ASCACEN pareciam gozar de uma melhor 
situação financeira. Talvez por isso o presidente daquela associação, 
o Bezerra, se referira à outra associação com um certo desdém, 
dizendo que “aquilo lá” seria um “mafuá”. Bezerra, aliás, foi muito 
pouco receptivo à pesquisa de que falei há pouco. Mostrou-se pouco 
à vontade, desconfiado mesmo da minha condição de pesquisador. 
Quando lhe falei, por exemplo, que meu trabalho se destinava a 
uma interpretação antropológica em relação ao comércio informal, 
agitadamente, e tentando lançar um olhar por sobre minha cabeça, 
se identificou como cientista político e se pôs a desqualificar a 
antropologia como ciência capaz de dar conta de uma interpretação 
sociológica que envolvesse os camelôs. Bezerra chegou mesmo a 
ser arrogante conosco, dispensando a mim e a uma colega, que fazia 
trabalho de campo comigo. Estávamos na sala do Departamento de 
Pessoal da ASCACEN e uma das funcionárias, que nos recebera 
muito bem, assistiu a tudo calada. Quando Bezerra se retirou, ela 
sugeriu que fôssemos embora e voltássemos em outra oportunidade. 
Defendeu o presidente, sugerindo que ele, talvez, estivesse muito 
ocupado, mas que era um homem que estudara muito e que iríamos 
gostar de falar com ele. Minha amiga acabou retornando em outra 
oportunidade e conseguindo uma entrevista com ele. Eu, por minha 
vez, decidi explorar o terreno perifericamente. 

A partir de novas incursões no lugar, descobri que Bezerra, além de 
assessorar um deputado e trabalhar em um órgão governamental, 
era, na verdade, um testa de ferro do verdadeiro “dono do pedaço”. 
Tratava-se de um sargento policial militar que, segundo relatos 
colhidos junto a interlocutores no campo, “é gente boa, mas não 
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pode aparecer”. Este conseguiu, segundo testemunhos locais, junto 
à câmara de vereadores e à prefeitura, a regularização do espaço para 
as atividades comerciais daquela que era conhecida, segundo Nei 
Lopes, como feirinha do beco (LOPES, 2001, p. 17). 

Podia ser que o dono tivesse algo a ver com o fato de o lugar ser 
muito bem guardado por homens, noite e dia. Percebia-se que eram 
policiais os responsáveis pela estruturação daquela segurança privada. 
Segundo levantamentos que fiz, cerca de 15 homens se revezavam na 
tarefa. Trabalhavam armados, garantindo um serviço que parecia ser 
o elemento que possibilitava a Bezerra afirmar, orgulhoso, que “antes 
da ASCACEN tinha muito problema de segurança na Central”. Para 
Bezerra, a Central não era tão extensa quanto me pareceu, conforme 
tento apresentar neste texto.

o prédio da central

Entre os dois camelódromos, estava situado o prédio da Central do 
Brasil. Há dois espaços que nos interessa reconhecer, neste livro: o 
corredor subterrâneo e o salão principal. No corredor subterrâneo, 
que corria por baixo do pavilhão principal, além de algumas lojas de 
artigos para presentes e de papelaria, havia também a constituição 
de um amplo espaço compartilhado por diferentes órgãos estatais 
ligados aos governos estadual e federal. Intitulado Rio Simples, era 
um verdadeiro condomínio de políticas públicas a oferecer soluções 
e esclarecimentos sobre confecção de documentos, regularização de 
contas de água, luz, problemas com mutuários junto à Caixa Eco-
nômica Federal, cadastramento para trabalho, informações sobre 
Previdência Social, entre outros.

Voltando para o térreo, entrávamos no enorme salão de 3.900 m2 da 
gare da Central, cujo vão media cerca de 20 metros. Neste, o público 
tinha a sua disposição uma considerável rede de serviços. A começar 
pelos pequenos bares e cafés, dispostos nos quatro cantos do salão, os 
quais ofereciam lanches rápidos, principalmente pastéis e salgados, 
servidos com café, vitaminas, refrigerantes e refrescos, cujo preço 
variava de R$ 1,20 a R$ 3,00. Era possível também comprar perfumes 
em um pequeno stand de uma empresa chamada O Boticário, situada 
no meio do salão. Havia ainda outros stands e pequenos quiosques 
que vendiam pão de queijo. 
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Em um mezanino do pavilhão, se instalou uma loja da multinacional 
MacDonalds. Mais para trás um pouco, em um recuo, eram vendidos 
filmes fotográficos, pilhas e outros produtos, na área locada por outra 
rede de lojas, a De Plá. Uma financeira, que oferecia empréstimos 
privados aos passantes, e uma charutaria complementavam o cenário.

Em outro recuo, logo na entrada, à direita, funcionava uma espécie 
de minimercado, no qual se vendiam gêneros alimentícios, bebidas, 
laticínios, produtos de limpeza, entre outros artigos típicos desse tipo 
de empreendimento. No seu prolongamento, à direita, encontravam-se 
corredores nos quais estavam instaladas farmácias e lojas de pequenos 
artigos para presentes. 

Tendo como referência a entrada do metrô, à esquerda encontravam-
-se 30 bilheterias que possibilitavam o acesso aos serviços de trens. 
Mediante o pagamento de uma tarifa única de R$ 1,65, praticamente 
o mesmo preço de uma dúzia de ovos ou de seis pães franceses, uma 
pessoa podia viajar em um dos cinco ramais de trens que ligavam o 
Centro do Rio a bairros das zonas Norte e Oeste do Rio, assim como 
a 12 municípios dispostos em torno da antiga capital do Brasil.

Nos dois andares da estação, havia uma concentração bastante con-
siderável de agentes de segurança. Policiais militares do Batalhão de 
Policiamento Ferroviário (BPFer) guardavam principalmente todas as 
entradas da gare, as vias de passagem nos dois ambientes descritos. 
Além disso, a corporação, que contava com cerca de 300 policiais, em-
preendia ações de policiamento em determinadas áreas consideradas de 
risco, devido à presença de traficantes de drogas em algumas estações.

Os reservistas da paz eram estimulados por seus superiores a circu-
larem pelas áreas externas à gare, disputadas também por camelôs e 
meretrizes. Havia policiais civis lotados em duas delegacias situadas 
ao lado da estação – uma delas de idosos. Os policiais militares, em 
conversas comigo, se queixavam de que estes nem sempre estavam 
atentos aos problemas da região, como os menores, adolescentes e 
adultos que ficavam o dia inteiro nas imediações, aparentemente sem 
nada a fazer. Alguns policiais civis, por sua vez, diziam que essa não 
era sua atribuição, mas da própria Policia Militar que, no entender 
dos primeiros, não fazia adequadamente seu trabalho. Ou seja, eram 
duas instituições do Estado em permanente conflito.
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O maior número de agentes de segurança, atuantes no sistema ferro-
viário, era privado. Parte destes eram contratados pela Supervia junto 
às empresas privadas Grupo Predial e Segurança (GPS) e HP (High 
Protect). A primeira era uma empresa originalmente paulista, che-
fiada por militares e ex-policiais. Seus funcionários eram pagos para 
atuar na vigilância da gare, no controle das plataformas e viajavam 
no interior de algumas composições, em determinados trajetos, para 
prevenir furtos e outras ações lesivas aos passageiros. A segunda era 
uma empresa do Rio, e seus contratados deviam evitar a chamada 
“evasão de renda” – a utilização dos serviços sem pagamento por 
parte de alguns passageiros – e supostamente prevenir o roubo de 
cabos e demais bens pertencentes à Supervia. Um terceiro grupo de 
vigilantes complementava o serviço para a empresa. Era a equipe 
do GAC – Grupo de Apoio ao Cliente –, constituída de profissionais 
contratados diretamente pela empresa.

O conjunto complexo de atividades e personagens, na Central, parecia, 
assim, uma recepção de um mundo diferente. A maioria das pessoas 
que transitava por aquelas ruas e galerias não estava familiarizada com 
boa parte dos produtos e serviços propostos por instituições públicas 
e privadas. Não consumia perfumes de O Boticário, nem recebia seus 
salários em contas bancárias. Não contava com aquela enorme gama 
de políticas públicas, nem com tantos agentes de segurança pública e 
privada em seus locais de moradia. Da mesma forma, quando saíam 
do Centro em direção às suas casas, deixavam para trás um mundo 
um pouco diferente.

Essa pluralidade de instituições e de atores, no entanto, constituía 
um dos principais mercados da cidade; lugar por onde circulavam 
milhares de pessoas, diariamente. Gente que, participando de um 
mercado bastante diversificado, se deslocava carregando mochilas, 
bolsas, caixas, sacos e sacolas, de todos os tipos e tamanhos, pelos 
mais diferentes motivos. Bolsas de compras de supermercado, bolsas 
de viagem, bolsas com artigos adquiridos nas lojas ou barracas locali-
zadas nas imediações, ou trazidas de outros pontos da cidade. Caixas 
com produtos eletroeletrônicos. Pessoas que buscavam os serviços 
de transportes disponíveis e que, como eu observava, acabavam, em 
sua maioria, utilizando os trens da Central do Brasil. 
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As composições ferroviárias, além de constituírem um serviço de 
transporte dos mais relevantes para uma cidade como o Rio de Ja-
neiro, constituíam também o prolongamento de um mercado que se 
instituía a partir dos prédios, das ruas e praças que compunham o 
cenário urbano, seja a partir da Central, seja em outras localidades 
onde se estruturava esse mercado, como o bairro de Madureira. Um 
mercado de produtos, é verdade, mas também de relações sociais, de 
trocas de amabilidades, olhares, considerações, histórias, entre outras 
possibilidades de permutas entre seres humanos (MAUSS, 1974).

No entanto, este mercado que se prolongava nos trens tendia a sofrer 
uma mudança estrutural bastante significativa. Enquanto nos demais 
espaços urbanos eram os consumidores que observavam a maioria 
dos produtos a serem consumidos, no interior das composições eram 
os mercadores que transitavam de um lado para o outro, disputando 
a atenção dos consumidores que podiam estar sentados ou de pé. 

Divulgar os produtos, chamar a atenção do público e convencê-lo 
de que o que estava sendo comercializado era de boa qualidade ou 
mesmo imprescindível para aquela viagem, passava não só por um 
conhecimento acerca do ambiente pelo qual se transitava. Relacionava 
também um domínio, uma competência em se apropriar dos espaços 
manipulando os valores sobre os quais se edificavam as regras de 
convivência no lugar. A mesma expertise que se verificava nas ruas 
da cidade e, principalmente, ao redor da Central.

Antes, portanto, de considerarmos as práticas que promoviam a con-
tinuidade daquele mercado urbano, podemos e devemos conhecer um 
pouco mais da sua materialidade como cenário urbano. Acredito que 
tal conhecimento pode possibilitar que façamos juntos algumas via-
gens para rememorar os espaços, as sociabilidades que os preenchiam 
e as identidades de alguns atores envolvidos nessa trama em que cada 
segmento construía significados para sua existência (GEERTZ, 1989).



63

composições e vagões

Espaço é curto, quase um curral

Na mochila amassada, uma quentinha abafada 

Meu troco é pouco, é quase nada 

Não se anda por onde gosta 

Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se gosta 

Ela some, ela no ralo de gente 

Ela é linda, mas não tem nome. 

É comum e é normal 

Sou mais um no Brasil da central 

Cariocas de metal, 

Que corta as ruas 

Cariocas de metal 

Como um concorde apressado 

Cheio de força 

Voa, voa mais pesado que o ar 

É o avião do trabalhador... 

(O Rapa, Rodo Cotidiano)

Ao passar pela bilheteria, os usuários dos trens tinham pela frente 13 
plataformas, onde estacionavam os trens que, em seguida, partiam 
para cinco destinos diferentes. As composições ferroviárias saíam 
em horários predeterminados, conhecidos pelo público através da 
disponibilização de uma escala afixada nos murais da estação Central 
do Brasil e em muitas outras que compunham o sistema. Na maioria 
esmagadora das estações, estas escalas informavam o horário que os 
trens passavam em cada uma delas.

As composições eram formadas a partir da interligação de vagões 
que, dependendo do destino, podiam ser mais ou menos numerosos. 
Para Deodoro, ramal com menor quilometragem a rodar, e de viagem 
menos demorada, as composições eram formadas, geralmente, por 
quatro vagões. Para localidades mais distantes, como Santa Cruz ou 
Japeri, por exemplo, eram conectados oito vagões. 

Cada vagão media, aproximadamente, 30 metros de comprimento 
por 3 metros de largura. Apresentava um total de oito portas; quatro 
de cada lado do vagão. Entre duas portas se localizavam bancos e 
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janelas, sendo estas últimas feitas de material transparente à base de 
acrílico. As portas, por sua vez, se abriam e se fechavam deslizando 
para os lados, acionadas por um dispositivo pneumático.

O interior de um vagão era simples, constituído de bancos, corrimãos, 
exaustores de ventilação, lâmpadas fluorescentes protegidas por telas 
de metal. Os bancos eram feitos de material plástico de alta densidade, 
muito resistente a impactos e podiam se apresentar nas cores branca, 
creme e vermelha. Em meados de 2003, a Supervia pôs em circulação 
algumas composições com ar refrigerado. Estas foram reformadas, 
segundo a própria empresa, pelo governo do estado, com recursos do 
Banco Mundial. Estas passaram a circular no ramal de Deodoro e, 
aos poucos, foram sendo alocadas em outros ramais, de acordo com 
um processo que a empresa chamava de “reeducação do passageiro”.

O tipo de banco mais usual era inteiriço, disposto longitudinalmente, 
preso às paredes do vagão. Eram afixados dos dois lados da composi-
ção, ficando de frente uns para os outros. O espaço entre os dois era 
preenchido pelo corredor da composição. Com isso, os passageiros, 
quando o trem não estava lotado, eram obrigados a se entreolharem 
todo o tempo, gerando muitas dissimulações. As pessoas olhavam-
-sem-olhar, uma das mais recorrentes técnicas urbanas. As pessoas 
se fitavam antes de embarcarem nos trens, perifericamente ou através 
dos reflexos proporcionados por um espelho, uma bandeja de metal 
ou qualquer superfície, eventualmente disponível, que possibilitasse 
a observação indireta. Cada banco era capaz de proporcionar assento 
para oito pessoas, em média. Havia bancos menores, dispostos em um 
dos lados das extremidades dos vagões, em que cabiam, no máximo, 
quatro pessoas. 

Associados a este modelo de banco, corrimãos aéreos eram instalados 
nos trens. Em outras palavras, estes eram presos a uma haste, que 
corria do teto ao piso da composição, dispostos nas extremidades dos 
bancos. Entre estas duas hastes, deslizavam duas barras paralelas, 
ligeiramente inclinadas, formando uma espécie de trave de metal. 
Instaladas por sobre as cabeças dos passageiros, estas possibilitavam 
pontos de apoio para as dezenas de pessoas que viajavam em pé. No 
meio do corredor, alças de metal pendiam do teto. Caso algumas 
pessoas não conseguissem segurar as barras sobre os bancos, podiam 
utilizá-las para se equilibrar, resistindo ao balanço das composições. 
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Cada alça, teoricamente, daria para uma pessoa. Todavia, na hora do 
sufoco, até três pessoas se seguravam nela e faziam de tudo para não 
se tocar, o que era praticamente impossível. Quando o calor aumen-
tava, fazendo o suor escorrer, as mãos tendiam a escorregar quando 
em contato com o metal.

Os espaços imediatamente à frente das portas da composição eram 
ocupados por pessoas que viajavam em pé, que se concentravam em 
grupos por ali. Caso se conhecessem, ou não, conversavam durante 
as viagens, rivalizando com o grande ruído que faziam os trens por 
conta do contato de suas rodas de metal com os trilhos. 

Cada composição, por fim, podia carregar, no horário de pico, no 
qual a maioria das pessoas viajava em pé, cerca de 2 mil pessoas. 
No entanto, na maior parte das 300 viagens, os trens circulam todo o 
tempo com, aproximadamente, 650 pessoas em seu interior. Pessoas 
que entravam e saíam ao longo dos diferentes trajetos e das 89 estações 
que compunham o sistema.

os trajetos

A estação Pedro II é o ponto de partida para cinco diferentes trajetos. 
Cada trajeto é chamado de ramal. Estes ramais ligam bairros das zonas 
Norte e Oeste ao Centro do Rio, assim como municípios da Baixada 
Fluminense à capital do estado. Os ramais, tendo a Central como 
origem, são Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo e Saracuruna.

O ramal de Deodoro atende bairros da Zona Norte, onde se concentram 
alguns segmentos da chamada classe média, clientela do mercado 
imobiliário que se desenvolveu por ali, assim como uma rede de 
comércio e serviços bastante semelhantes àqueles que atendem os 
bairros considerados mais desenvolvidos. 

O ramal Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, atende bairros nos 
quais a renda média de sua população é bem inferior àquela aferida 
entre os moradores da Barra da Tijuca, bairro situado na mesma re-
gião, mas identificado com valores estéticos, culturais e morais que 
o aproximava da chamada Zona Sul. 

Os ramais que atendem a chamada Baixada Fluminense ligam muitos 
de seus municípios à Central. As estações terminais são Japeri, Belford 
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Roxo e Saracuruna, em Duque de Caxias. Os ramais de Japeri e 
Saracuruna, ao chegarem a estas estações, se prolongaram para outros 
dois destinos: Paracambi e Vila Inhomirim, no município de Magé. 
Estes se constituíam em localidades do estado do Rio consideradas 
probres. É fato que já se tinha observado a estruturação de uma 
classe média, ou mesmo fluxos de migração de tais segmentos para 
a região. Contudo, a maioria da população ainda era caracterizada 
como pobre e carente de bons serviços públicos, como saneamento 
básico, abastecimento de água e conformação de uma rede satisfatória 
de saúde pública. 

A maioria dos usuários dos trens urbanos da Central do Brasil, por 
fim, podia ser considerada de baixa renda. Este público utilizava um 
sistema de transporte em que a viagem mais curta – que atendia ao 
ramal Deodoro-Central – consumia cerca de 40 minutos de uma ponta 
a outra. A mais longa, entre a Central e Vila Inhomirim, se desenvolvia 
em duas etapas: da estação Pedro II até Saracuruna gastava-se cerca 
de 1 hora e 10 minutos; de Saracuruna até Vila Inhomirim, mais 50 
minutos. Ou seja, pelo menos duas horas de uma ponta a outra. Os 
ramais utilizados por estas pessoas, uma vez reunidos, somavam 89 
estações.
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Viajando nos trens  
da Central do Brasil

Tudo o que disse sobre os trens, até aqui, foi resultado de minha pes-
quisa e parte de minha etnografia sobre o lugar. No entanto, há muitos 
outros dados. Acredito que posso partilhá-los com o leitor falando de 
algumas viagens que fiz pelos ramais, sistematizando dados signifi-
cativos sobre eles, de forma a possibilitar uma percepção acerca de 
diferenças consideráveis entre estes ramais. Distinções, evidentemente, 
que refletiam múltiplas perspectivas culturais e econômicas existentes 
naquele universo compartilhado por pessoas de origens variadas, e que 
se expressavam em suas formas de vestir, de se relacionar, de falar, nos 
assuntos que partilhavam, nos hábitos manifestados nos processos de 
apropriação do espaço público, entre outros.

Isso tornou-se evidente quando, por exemplo, ao voltar para minha 
casa numa quinta-feira de fevereiro, embarquei às 17h40min em um 
trem que partia da Central com destino a Japeri. A composição esta-
va completamente lotada. Escolhi ficar no último vagão, pois tinha 
como intenção perceber como seria a viagem neste compartimento 
onde, na época, se sabia ser bastante comum a utilização de maconha 
por alguns de seus usuários. Provavelmente, teria de viajar em pé. O 
último vagão é o primeiro a encher. Apesar disso, escolhi ficar ali. 

Para minha surpresa, tão logo o trem deu sinal de que ia partir, através 
de um aviso sonoro emitido pelo circuito interno de som, um jovem 
levantou-se ao meu lado, saiu do trem e deixou vago um lugar para 
sentar. Sentei-me muito satisfeito e puxei um texto para ler. Antes que 
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eu conseguisse focar qualquer frase, uma mulher ao meu lado afirmou: 
“Eu sabia que ele não era daqui”.

Fitei-a perifericamente. Ela havia “puxado papo”. Dei um leve sorriso 
e perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela respondeu: “Eu 
conheço meu povo! Tava na cara que ele não ia no Japeri!”

Dadas as atividades que desenvolvia ali, não tive dificuldade de 
entender o que a mulher queria dizer. Alimentei a conversa. Perguntei 
a ela que sinais o rapaz evidenciara, fazendo com que ele não pudesse 
ser classificado como do Japeri. Ela resumiu da seguinte forma, sem 
muito esforço: “O pessoal que vem de Santa Cruz é mais calmo, um 
tipo que parece até rural. O pessoal de Deodoro é mais posudo. Já o 
de Japeri é mais agitado, mais nervoso e sem educação”.

Para ela, o rapaz iria ficar a caminho de Deodoro. Em certa medida, 
naquela ocasião, concordei com ela. Havia dois anos que me mudara 
para o Engenho de Dentro, bairro intimamente ligado com a história 
do trem na cidade. Quase sempre embarcava para o Centro do Rio 
em composições provenientes de Deodoro. No entanto, até a Central, 
elas paravam em nove estações. Às vezes me dava tédio. Tempos mais 
tarde descobri que, em uma das cinco plataformas, eram permitidas as 
chamadas baldeações entre os diferentes trajetos – eu poderia pegar 
trens provenientes de Santa Cruz e Japeri. Quando se deslocavam em 
direção ao Rio de Janeiro, eles só faziam duas paradas até a Central: 
nas estações de São Francisco Xavier e São Cristóvão. Estas também 
permitiam baldeações para outros ramais. Com isso, minhas viagens 
ficaram reduzidas em dez minutos, em média.

Com a mudança, passei a perceber diferenças significativas entre o 
público usuário dos diferentes ramais. Considerando, por exemplo, 
usuários de três ramais – Deodoro, Santa Cruz e Japeri –, tais diferen-
ças combinavam características estéticas, de vestuário, de biotipos, de 
hábitos, comportamento, entre outros. Como explicar estas diferenças?

A mulher que puxara conversa se chamava Kátia, era negra, de meia 
altura, ligeiramente gorda e aparentava pouco menos de 30 anos. 
Trabalhava como doméstica havia alguns meses, depois de perder 
o emprego em um escritório. Ao longo da conversa, ela disse que 
tinha trabalhado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que 
seu sonho era ser assistente social, “para ajudar as pessoas”. Em 
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pouco mais de 30 minutos de conversa, ela explanou algumas de suas 
muitas tipologias para explicar algumas dessas diferenças. Fiquei tão 
interessado que fui até a estação de Deodoro, acompanhando-a na 
conversa. Depois retornei ao Engenho de Dentro, pois nos trens não 
se era necessário pagar nova passagem quando se fazia baldeação ou 
quando se queria retornar. Bastava não ultrapassar a roleta de saída.

Para começar, ela classificou o usuário do ramal de Deodoro como 
posudo. Para Kátia, era um pessoal “quase igual ao do metrô”. E aí 
ficou claro que “posudo” era uma categoria construída a partir de 
valores adquiridos por ela, não só como moradora da Baixada (ela 
morava no município de Nilópolis), mas também como uma vivaz 
observadora de ambientes como uma universidade pública ou do 
interior de uma casa de classe média. 

Após essa experiência, passei a interpretar as diferenças entre o pú-
blico usuário do ramal de Deodoro e dos demais ramais, atento aos 
hábitos de consumo e comportamento. Passei a considerá-los como 
portadores de similaridades em relação aos usuários das composições 
de metrô. Estes últimos, na sua maioria, eram moradores da Zona 
Norte, da Tijuca e adjacências, justamente aqueles que foram os 
primeiros bairros do Rio e que abrigaram segmentos aristocráticos 
ligados, por exemplo, à burocracia estatal no Império e à chamada 
República Velha.

O antropólogo Claude Levi-Strauss propõe, em Raça e História, o 
estabelecimento de uma tipologia, o chamado optimum de diversidade 
entre culturas próximas, capaz de visualizar um processo de fixação de 
identidades culturais a partir de uma relação diacrônica estimulada pela 
proximidade, pela convivência, e pela necessidade de diferenciação. 
Não só entre o público do ramal Deodoro e do metrô, mas entre os 
usuários dos diferentes ramais de trens, isso podia ser imediatamente 
analisado a partir dos modelos de roupas e sapatos que, embora não 
fossem de marcas conhecidas, buscavam reproduzir esteticamente 
aquelas preferidas pelos segmentos mais bem estabelecidos material-
mente. Esta é, ainda hoje, uma forma pela qual o mercado capitalista, 
no Brasil, se relaciona com essa variável aparentemente inusitada para 
uma concepção pragmática: produzindo bens diante de uma intenção 
cultural que zela pela aproximação entre segmentos sociais distintos 
e suas diferentes sensibilidades estéticas (SAHLINS, 2003, p. 169).
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O público usuário do metrô era formado, predominantemente, por 
pessoas de pele mais clara e que exibiam padrões de consumo mais 
elevados – considerando os recursos que eram desembolsados para sua 
aquisição – do que aquelas que observava nos trens da Central, mesmo 
nas composições de Deodoro. As roupas eram de grifes conhecidas, 
assim como os sapatos e tênis utilizados pelas pessoas. Havia uma 
certa equivalência nos trens de Deodoro, sobretudo em determinados 
horários, nos quais o público podia ser mais ou menos diversificado. 
Mais importante, porém, é que parte desse público constituía os em-
pregadores de muitos dos usuários dos trens da Central.

Aqueles que pegavam no batente logo cedo lotavam os primeiros 
trens em Deodoro. Nestes horários se viam todos os tipos de pessoas, 
ostentando sinais diacríticos de pertencimento a determinados seg-
mentos sociais. Homens e mulheres, negros, brancos e pardos, velhos, 
jovens e pessoas de meia-idade. Observando-se, porém, o fluxo de 
passageiros no ramal ao longo do dia, percebia-se a existência de es-
tratos considerados de classe média, com padrão de consumo que se 
aproximava bastante do daqueles que moravam nos bairros servidos 
pelo metrô. Roupas de marca, tênis dos mais variados tipos e cores, 
convivendo com outros hábitos de consumo mais modestos, em que 
uma marca essencial era o uso de roupas simples e de cores neutras. 
Por outro lado, no trem de Deodoro, as pessoas se comportavam de 
forma muito comedida em suas conversas, próximo ao que era ob-
servado no metrô e diferente do que se observava nos trens de Japeri 
e Santa Cruz, onde as conversas eram animadas e compartilhadas 
por muitas pessoas, as quais falavam quase todas ao mesmo tempo. 

Com relação às diferenças de comportamentos e formas de sociabi-
lidade, pode ser que a constituição física dos vagões – considerando 
trens e metrô – exercesse alguma influência nesses fatores. As pessoas 
que saíam dos trens de Japeri, por exemplo, mudavam significativa-
mente de comportamento no outro ambiente. Os trens do metrô, para 
começar, eram menores e tinham a maioria de seus bancos virados 
para a frente, de forma que as pessoas olhavam, quase todas, para 
as cabeças umas das outras. Não se observava espontaneidade nas 
relações entre aqueles que estavam sentados e de pé. O metrô, em 
relação ao trem, era bem mais silencioso em sua progressão e não 
chacoalhava tanto. De minha parte, porém, considero que o controle 



71

administrativo sobre o ambiente constrangia atitudes mais amplas. 
Muita coisa não era permitida, havendo avisos e cartazes afixados por 
toda parte. Em alguns casos, certas iniciativas eram sumariamente 
proibidas. A venda de mercadorias em seu interior era um exemplo. 

Nos trens, as normas inscritas passaram a ser veiculadas havia muito 
pouco tempo. Quando comecei minha pesquisa, quase não havia 
avisos no interior dos trens e plataformas. Com a privatização foram 
introduzidas mudanças, mas algumas vezes os avisos e informações 
eram arrancados das paredes das composições e das estações. Por 
outro lado, sempre havia a figura do comerciante ambulante que, a 
meu ver, era a representação máxima do padrão de sociabilidade local, 
no qual se combinavam elementos que concorriam para a ordem e a 
desordem, para a harmonia e para o conflito. O ambulante era alvo, 
simultaneamente, da irritação e da solidariedade do público.

A desigualdade nas tarifas

Talvez por perceber o potencial mercadológico desse público, a Su-
pervia, no último ano e meio de minha pesquisa, resolvera começar 
a operar composições de trens com ar condicionado, justamente no 
ramal de Deodoro. Do ponto de vista da empresa, aquele era o ramal 
mais rentável, pois era o de menor quilometragem e as pessoas paga-
vam o mesmo preço dos demais trajetos, que serviam às localidades 
mais distantes. Por outro lado, ela disputava essa clientela com as 
empresas de ônibus e parecia estar obtendo bons resultados. Percebi 
um crescimento considerável da movimentação nesse ramal, como, 
por exemplo, por parte de adolescentes que passaram a utilizar mais 
os trens para irem à escola ou a outras atividades. Além do ar condi-
cionado, a Supervia acabou por introduzir uma outra novidade que 
fez com que o trem se aproximasse ainda mais do metrô: os vigilan-
tes passaram a andar no interior dos vagões que atendiam o ramal. 
Com isso, os camelôs que comercializavam mercadorias dentro das 
composições eram afugentados, particularmente nas horas de pico.

Historicamente, as inovações tecnológicas introduzidas nos trens 
sempre se iniciaram por Deodoro. Naqueles dias, porém, os usuários 
dos outros trajetos tendiam a interpretar tais iniciativas como discri-
minação. Alguns deles me disseram se sentirem incomodados com 
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isso, sobretudo porque a tarifa cobrada pela Supervia era a mesma para 
todos os trajetos, fosse para andar no “geladão” ou para chacoalhar 
no “trem-fantasma” que levava a galera para Belford Roxo.

As formas de apropriação

Não faz muitos anos, a sociologia brasileira acolheu a ideia de que 
a casa e a rua eram duas categorias de significação sociológica. 
Estas designariam “esferas de ação social, províncias éticas dotadas 
de positividade, domínios culturais institucionalizados”, capazes de 
despertar “emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteti-
camente emolduradas e inspiradas” (MATTA, 1985, p. 12). Da mesma 
forma, se pode pensar no trem não só como um conjunto constituído 
de espaço e material físico, mas dotado de uma simbologia que lhe 
confere um estatuto próprio na cosmologia popular. 

Os mineiros, por exemplo, quando querem esclarecimentos sobre 
algo costumam perguntar “que trem é esse?”. O trem, nesse caso, 
parece uma trajetória, um caminho, um destino provável para algum 
assunto. Nossos vizinhos regionais, quando surpresos com alguma 
coisa, costumam exclamar “Eta trem doido, sô!”. Nessa sentença,  
o trem me parece um lugar dotado de significação mais complexa, como 
se fosse surpreendente que em seu interior as coisas saíssem do lugar.

No Rio, diferentemente, o trem é representado quase sempre como lugar 
de confusão, desarrumação, um mundo caótico, sem um sentido preciso. 
No entanto – e esse é um ponto fundamental a ser demonstrado aqui – , 
o trem não é um único lugar, mas uma confluência de lugares, que se 
articulam a partir das práticas dos atores em seu interior. Confluência 
esta que se torna possível a partir da decodificação, por diferentes grupos 
e personagens, de uma moralidade comum a distintas éticas que atuam 
na perspectiva da apropriação dos seus espaços.

Parte dessa moralidade pode ser descrita como um certo gosto pelo 
risco, pelo permanente desafio às regras instituídas, que concorriam 
para testar os limites possíveis das relações sociais naquele espaço. 
Dessa moralidade, nutrindo os diferentes procedimentos, resultava 
um ambiente em que as regras, institucionalizadas ou não, eram ela-
boradas e reelaboradas permanentemente. 
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Empurra-empurra

O próprio ato de entrar no trem, por exemplo, podia significar, depen-
dendo do momento da viagem, que o trem assumira as características 
de um lugar de disputas generalizadas entre as pessoas, começando 
por aquelas visualizadas, por exemplo, nos ramais Santa Cruz e Japeri, 
que transportavam a maioria dos usuários. 

Quando um trem chegava à Central por volta das 17h, e após os passa-
geiros desembarcarem por uma das plataformas, ele podia ficar vazio 
por um tempo ou ser ocupado aos poucos. No primeiro caso, ficava-se 
aguardando o serviço de comunicação informar aos passageiros para 
onde seguiria aquela composição. Uma vez informado, o deslizar 
das portas para receber o novo público parecia o soar de um gongo 
para que se iniciasse uma luta corporal. Tratava-se, literalmente, de 
uma confrontação física, na qual atributos como força, velocidade e 
conhecimento acerca dos espaços se combinavam para proporcionar 
o resultado esperado. Os homens mais longilíneos, e mesmo algumas 
garotas, sequer esperavam as portas se abrirem. Entravam pela janela, 
caso os vigilantes não estivessem dispostos nas proximidades. Era 
comum, por exemplo, homens se apressarem a sentar nos bancos, 
enquanto idosos, deficientes e mulheres grávidas ou com crianças 
ficavam de pé. Alguns destes podiam viajar até 1 hora e 25 minutos 
nessa condição, caso alguém não lhes cedesse o lugar ou desembar-
casse ao longo do trajeto. Regras de convivência, por meio das quais 
essas categorias pudessem ser vistas como portadoras de um direito 
prévio a um certo conforto, por conta de suas especificidades físicas, 
não costumavam ser observadas.

Os surfistas

Havia disputas que não se relacionavam à materialidade do espa-
ço, mas aos limites individuais de determinados sujeitos. Deixada 
a Central, e dependendo do rigor da fiscalização, os trens podiam 
viajar com várias de suas portas abertas, forçadas por homens que 
sabiam como aliviar a pressão pneumática delas. Estes viajavam em 
pé e experimentavam, além da brisa gerada pelo deslocamento da 
composição, emoções fortíssimas. Em certa medida, eram úteis para 
os demais usuários, por contribuírem para um aumento considerável 
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da ventilação em composições abafadas, particularmente nos dias de 
calor. Podiam ser observados em ramais como Saracuruna e Belford 
Roxo, mas não no ramal de Deodoro. Eram chamados de surfistas, 
muito embora não fossem nem sombra daqueles que, até meados de 
1990, utilizavam o teto dos trens para suas manobras radicais. A 
estes últimos a Supervia chamava de carrapatos. 

Confeccionando regras num jogo de baralho

Dentro da perspectiva de que os trens eram compostos de diferentes 
lugares, uma das suas características era se constituírem em instâncias 
formuladoras de regras e de observância de éticas distintas, presas a 
uma moralidade na qual valores como honra, dignidade e respeito 
estavam permanentemente presentes nos discursos dos atores.

Um exemplo importante diz respeito à apropriação do lugar a par-
tir de uma das formas de passatempo durante a viagem. Como a 
maioria das viagens era razoavelmente longa, estas costumavam ser 
variadas. Alguns faziam palavras cruzadas, geralmente compradas 
de camelôs. Outros conversavam com amigos ou procuravam fazer 
novas amizades. Alguns outros cochilavam, reparando o corpo do 
cansaço, provocado por acordar cedo e ter um longo dia de trabalho. 
Uma forma institucionalizada de lazer, porém, era o jogo de sueca. 

Dele participavam adultos e jovens, homens em sua grande maioria. 
A prática desse jogo podia ser observada em diferentes vagões, mas 
era mais frequentemente jogado nos últimos vagões das composições. 
Já tinha visto alguns jogos em que mulheres participavam, mas estes 
eram raros. O trem era composto por distintos ambientes, a maioria 
caracterizada por valores masculinos. O jogo de sueca acabava sendo 
uma das expressões do domínio daquele gênero.

A sueca não era o único jogo que se disputava nos trens; o jogo de 
ronda também tinha seus adeptos, em algumas plataformas do sis-
tema. Tratava-se de um jogo semelhante ao pôquer, só que menos 
sofisticado. A semelhança, na verdade, ficava por conta das apostas 
em dinheiro. “É jogo pra macho!”, diziam alguns. Podia ser. No 
entanto, o jogo de ronda era visto pela maioria das pessoas nos trens 
como coisa de malandros, de gente desocupada a tirar dinheiro uns 
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dos outros. Não era jogado no interior do trem, “lugar de trabalhador”. 
No interior do trem, reinava a sueca.

A sueca

Era um jogo de baralho que se caracterizava pelo uso de 40 cartas. 
Após a separação de 12 cartas, as restantes que contavam pontos 
somavam um total de 120. As cartas eram distribuídas entre quatro 
jogadores, que formavam duas duplas que se enfrentavam em partidas 
de até quatro rodadas. Em cada rodada eram jogadas até dez mãos. 
No momento da distribuição, era puxado um trunfo, ou seja, um naipe 
cujas cartas tinham o poder de cortar uma mão, quando interessava a 
um dos jogadores. O trunfo era puxado aleatoriamente. Caso a carta 
fosse tirada de cima do baralho ou de baixo, esta definia o sentido 
em que seria jogada a rodada: horário ou anti-horário. 

A dupla que obtivesse o maior número de vitórias em rodadas 
permanecia no jogo, recebendo uma nova dupla de fora. As cartas 
eram distribuídas, e as pessoas se viam obrigadas a seguir o naipe. 
Levava a mão quem colocasse a carta de maior ponto do naipe. Caso 
um dos jogadores não possuísse a carta do naipe, e se lhe interessasse 
os pontos em disputa, ele podia cortar a mão descartando um trunfo. 
Ele, no entanto, devia atentar para a possibilidade de a carta de maior 
naipe pertencer a seu parceiro ou, quando fosse o caso, se o adversário 
também não podia estar interessado e em condições de cortar. Isso 
podia ser calculado com o acompanhamento das cartas que saíam, mão 
a mão. Caso, no entanto, ele cortasse um jogo e, mais tarde, viesse 
a apresentar uma carta daquele naipe que ele tinha dito não possuir, 
dizia-se que ele havia cometido a “renúncia”, e a dupla perdia a rodada. 

Nos trens, uma renúncia era coisa rara. No entanto, quando acontecia, 
o jogador que havia renunciado acabava levantando suspeitas acerca 
de seu comportamento. Indagava-se, sobretudo, se seu ato fora uma 
desatenção ou uma tentativa de enganar os demais participantes do 
jogo. Por isso mesmo, a maioria das renúncias era explicada como 
distração. Enganar alguém nesse ambiente, dependendo do nível de 
conhecimento entre as pessoas, podia pegar muito mal. Já testemu-
nhei rodas de sueca se dissolverem após uma renúncia e o bate-boca 
que se seguiu depois. Numa delas, o jogador que a praticou não foi 
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convincente com o seu “foi mal” e todos, incluindo seu parceiro na 
dupla, alegaram: “não dá pra jogar com esse cara.”

Cada partida era acompanhada atentamente por um grupo de po-
tenciais jogadores, além dos disputantes. Muitos se constituíam em 
duplas que pretendiam jogar e, portanto, acompanhar as partidas.
Isto permitia conhecer os estilos dos futuros adversários, no entanto, 
outras coisas podiam ser observadas durante um jogo.

Colocando o pesquisador na roda

Lembro-me de uma ocasião em que, viajando mais uma vez no último 
vagão, ainda interessado em presenciar o consumo de maconha por 
alguns passageiros e, principalmente, observar a reação da maioria 
que não consumia, fui convidado para uma partida. Estava de pé, 
segurando uma alça de metal com outro homem. Uma dupla jogava 
e a partida já se encontrava em sua última rodada. Eu acompanhava a 
disputa havia algum tempo, pois o jogo começara antes mesmo de o 
trem sair da estação. A uma certa altura, o homem que segurava a alça 
comigo disse: “Vou fazer dupla com meu parceiro aqui.” Demorou 
alguns segundos para que eu entendesse que o parceiro era eu. Um 
pouco acanhado, disse que não sabia jogar, o que era mentira (cansei 
de aplicar bandeira nos moleques do colégio, na Ilha do Governador). 

Era um grupo que reunia, salvo engano, 11 homens. Enquanto todos 
olhavam fixamente para mim, o homem insistia para que eu jogasse. 
Olhei para o lado de fora e vi que passávamos próximo à estação 
Sampaio. Mais algumas paradas e eu chegaria ao meu destino. Ne-
nhum cigarro de maconha tinha sido aceso, não proporcionando a 
observação que almejara. Decidi jogar, mas adverti que morava no 
Engenho de Dentro e não poderia ir muito além de Madureira ou 
Deodoro, senão demoraria muito para voltar. Percebi que ficaram 
satisfeitos e começamos a jogar. 

Fiz dupla com meu colega de alça e recebi minhas cartas. Ao analisá-
-las, vi que a soma dos pontos era inferior a dez. O jogo, portanto, 
tendia a ser muito desequilibrado. Lembrei-me que, nestes casos, 
era opcional pedir novo embaralhamento e redistribuição das cartas. 
Olhei para meu parceiro e, dobrando os lábios para dentro da boca, 
dei a entender o pouco contentamento com meu jogo. Segurando suas 
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dez cartas com as duas mãos, em forma de leque, ele as balançou de 
cima para baixo e balançou o queixo em minha direção. Interpretei 
aquilo como um sinal de “vamos ao jogo”. Ganhamos a primeira 
rodada por poucos pontos de diferença. Na segunda rodada, com o 
jogo mais equilibrado, conseguimos somar 94 pontos. Como a outra 
dupla não atingira 30 pontos, nossa vitória equivaleu a duas rodadas. 
Ganhamos a última mão novamente por poucos pontos. Com a vitó-
ria por quatro a zero, ficou caracterizado que nossa dupla impôs ao 
adversário o que se denomina, nestas ocasiões, cara de gato. Nossa 
vitória acachapante instalou uma algazarra de miados a dispensar a 
dupla que, até jogar conosco, era a vitoriosa.

Durante a partida, nos momentos iniciais, percebi que cada movimento 
meu era estudado por alguns dos que jogavam ou acompanhavam o 
jogo. Olhavam para minhas mãos, meus pés, observavam minhas 
vestimentas. Podiam ver, por exemplo, se possuía relógio ou outros 
adereços e analisavam, principalmente, meu desempenho durante o 
jogo. A uma certa altura, um dos homens falou para outro em tom 
baixo, mas audível: “O cara é tranquilo.” Achei que falavam de mim. 
Quando levantei os olhos, os dois estavam a me olhar e deram um meio 
sorriso, em sinal de aprovação ao que pensei ser meu desempenho com 
as cartas. Simpatizavam comigo, pensei. Mais adiante, na segunda 
partida, meu parceiro, aproveitando-se de que falei que morava no 
Engenho de Dentro, me perguntou: “Você é da Camarista?” Respondi 
que não, que morava em uma rua próxima da estação. 

Àquela altura, ficou claro que o jogo de sueca podia ser mais que um 
passatempo. Era um veículo para disseminação de valores morais que 
os homens deviam resguardar no trato entre si, como também uma 
forma de controle do espaço. Podia mesmo se constituir em um instru-
mento a ser utilizado por determinado grupo para revelar a identidade 
de alguém em que eles, porventura, estivessem interessados. Reparei 
que, pouco a pouco, não só eles me cercaram fisicamente, como con-
seguiram saber meu local de moradia e estudar meus hábitos. Eles 
estavam me construindo. Ao pensar isso, definitivamente entrei no 
jogo. Disse não só onde morava, mas que era casado, tinha filhos e, 
principalmente, o que fazia. Que era estudante e que estava pesqui-
sando os trens com fins de escrever um trabalho para a universidade, 
com o qual poderia adquirir o grau de mestre. 
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Meu parceiro ficou intrigado com o termo “antropologia”. Perguntou 
“o que isso faz?” e, sinceramente, naquele momento tive dificulda-
des em elaborar uma resposta. Saí-me com a definição de que “é o 
estudo do homem e das relações entre eles na vida em sociedade”. 
Um cara falou de lá “bacana”, enquanto comprava uma cerveja em 
um camelô que passara esbarrando sua caixa de isopor em nossas 
pernas. Dispensei discussões acerca do método comparativo e seus 
efeitos sobre a conformação do campo das ciências sociais, pois temia 
parecer pedante ou promover uma possível incompreensão entre meus 
interlocutores. Minha definição me pareceu satisfatória.

Aos poucos, o grupo voltou a falar dos assuntos que estavam sendo 
tratados anteriormente, como a instalação de uma laje que um deles 
estava pensando em comprar, ou o suposto envolvimento de um 
famoso pagodeiro com traficantes no Rio de Janeiro. Ouvia atenta-
mente as histórias, enquanto me preparava para acompanhar o jogo de 
outra dupla (a minha tinha sido derrotada em nossa terceira partida). 
Comprei uma cerveja com outro camelô, virei-me para meu parceiro 
de jogo e arrisquei uma pergunta: “E você mora onde?” 

Ele me olhou e, simpaticamente, disse: “Ih, rapaz. Eu vou bem mais 
pra lá daquela estação que você disse que ia ficar. Talvez você nem 
conheça”. E ficou rindo. Entendi que, naquele caso, o controle do 
espaço e dos procedimentos para reconhecimento das pessoas eram 
dele e de seu grupo, não meu. Ri também e disse: “Tudo bem. Vamos 
tomar uma em comemoração às partidas que ganhamos.” 

Ao nosso lado, no fundo do vagão, um grupo de pessoas estava quei-
mando fumo havia algum tempo. O odor característico da maconha 
queimada já tomava conta de uma parte significativa do vagão, mas as 
conversas durante o jogo me fizeram esquecer de meu intuito inicial. Por 
outro lado, podia ser que algumas pessoas não estivessem convencidas 
de minha identidade como pesquisador. Neste caso, ficar olhando não 
parecia boa ideia. Acabei agindo como todos ao meu redor, ou seja, 
com naturalidade. Teria de aguardar uma nova oportunidade para em-
preender minhas observações a respeito do consumo de maconha no 
último vagão de um trem que estivesse indo para Santa Cruz ou Japeri.
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Igreja no trem 

A apropriação do trem por vagões é uma outra característica deste 
ambiente aparentemente caótico. Tais apropriações podiam fazer surgir 
sujeitos específicos, no desempenho de atividades que caracterizavam 
cada um dos lugares que resultavam dessas práticas. Em certa medida, 
podem desenvolver inteligibilidades, maneiras de se visualizar o mundo.

Uma outra forma identificada com um outro vagão específico era a 
Igreja no Trem. Esta era caracterizada pelo desenvolvimento de cul-
tos religiosos, geralmente de orientação pentecostal, e que ocorria, 
normalmente, no segundo vagão das composições de todos os ramais. 
Nos últimos anos, não testemunhara essa prática nos trens de Deodoro.

Eram cultos religiosos realizados no interior dos trens, por pessoas 
identificadas como evangélicas. Elas diziam seguir a doutrina de Jesus 
Cristo a partir da leitura de, pelo menos, um dos quatro livros que 
compõem o chamado Novo Testamento. Os cultos podiam ocorrer em 
diferentes trens e horários, muito embora fosse possível acompanhar 
um bom número deles nos primeiros horários da manhã e entre 17h 
e 19h, quando os trens estavam bastante cheios.

O segundo vagão costumava ser o mais utilizado para tais manifes-
tações religiosas, muito embora já tivesse acompanhado cultos em 
outros vagões. Uma pessoa, chamada de ministro, geralmente um 
homem, iniciava as primeiras pregações. Em pé, na extremidade de 
um dos bancos, ele (ou ela) começava a falar, fazendo conexões, em 
seus discursos, entre os problemas vivenciados por pessoas conheci-
das com um suposto mal, atribuído às tentações e poderes próprios 
de Lúcifer, o demônio. Muitas pessoas que se encontravam no vagão 
eram, previamente, partidárias daquela manifestação religiosa. 

Costumavam viajar naquele horário, naquele vagão, e procuravam 
ocupar duas seções de bancos, de frente um para o outro. Desta for-
ma, as pessoas nos dois bancos, assim como aquelas que ficavam de 
pé entre eles, em sua maioria, eram adeptas do culto. Sabiam de cor 
os salmos e canções que eram puxadas pelo ministro ou ministra, 
ou por outra pessoa, após o uso da “palavra”. As canções podiam 
ser acompanhadas ritmicamente por instrumentos de percussão, na 
maioria das vezes pandeiros.
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A “palavra” circulava entre os membros do culto, que não eram 
necessariamente membros de uma mesma igreja. Cada um devia, 
por um tempo, falar de suas experiências com a “palavra”, preferen-
cialmente contando seus problemas anteriores com jogos, bebidas ou 
alguma enfermidade, e de como se processou sua conversão e, por 
conseguinte, o apaziguamento de seu espírito. 

Algumas pessoas se comoviam durante o culto. Lembro-me de uma 
ocasião em que uma mulher de cor parda, aparentando pouco mais de 
35 anos, havia tomado a palavra e dado seu “testemunho” diante dos 
“irmãos”. Ela falou que nos últimos meses o marido estava bebendo 
demais e que havia perdido o emprego. Ela estava tomando conta da 
casa sozinha e que isso deixava o marido dela muito nervoso. “Afinal, 
ele é homem”, disse ela. Para piorar, havia uma mulher que fazia muito 
tempo dava em cima dele. Ela disse que a “Salomé” parecia ter parte 
com a macumba. Durante o relato, uma outra mulher, ligeiramente 
mais jovem, sentada em um banco ao meu lado, começou a lacrime-
jar. Quando a primeira mulher terminou sua pregação e começou a 
cantar, esta fechou os olhos e cantou alto. Ao término da canção, ela 
parecia mais aliviada.

Espaços e regiões: tem antropólogo no culto

Numa outra ocasião, saindo do Engenho de Dentro em direção à 
Central, entrei no quarto vagão do trem que partia de Santa Cruz 
às 6h45min e que passava na minha estação por volta das 8h. O 
trem estava cheio. Havia ali um culto e um dos seus integrantes 
me reconheceu. O homem veio em minha direção e me abraçou 
fortemente. A princípio, não o reconheci, mas retribuí o abraço. Ele 
me chamou pelo nome e disse que eu estava sumido. Dei um sorriso 
enquanto lutava com a memória para saber de onde o conhecia.

Embora não o reconhecesse, o mistério se desfez. O homem trabalhava 
em uma unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, situada em 
São Cristóvão, e era sindicalizado à entidade que presidi. Ele morava em 
Campo Grande e estava indo para o Centro, pois a universidade estava 
em greve, e ele agora compunha o “comando de greve”. Perguntou se eu 
estava na “luta”. Respondi-lhe que não, que estava estudando na UFF 
e com pouco tempo. Ele riu simpaticamente e disse: “Vou voltar ali 
pra igreja.” Fiquei olhando para ele, que, com um gesto, me convidou 
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a participar. Três passos adiante e “entrei”. Fiquei ali, entre as pessoas 
que cantavam salmos e ritos, observando de forma discreta.

Reparei, por exemplo, que os participantes ocupavam os dois bancos 
e o espaço entre eles, fazendo daquela região um território diferente 
no interior do vagão. As pessoas conversavam entre si, sob diferentes 
assuntos, fora daquele espaço. Ali só se rezava ou cantava. Os ca-
melôs, ao passar com seus produtos, não anunciavam nem vendiam 
nada. Caso pudessem, contornavam o culto, utilizando as portas ao 
parar numa estação. Os participantes do culto, para comprar água, 
por exemplo, saíam dali, pagavam ao camelô e depois retornavam.

Ao término do culto, ao chegar à Central do Brasil, as pessoas se despe-
diam. Algumas ficavam ainda conversando, convidando umas às outras 
para visitarem suas igrejas. Fui apresentado ao ministro e aproveitei para 
dizer que fazia uma pesquisa nos trens. Perguntei se podia continuar 
participando dos cultos e observar, no que fui prontamente atendido.

Fiquei muito satisfeito em encontrar Luís, meu colega da UFRJ, e com 
seu convite para participar da “igreja” naquele dia. Sempre tive o inte-
resse de observar “de dentro” estes cultos e o encontro com ele propiciou 
tal oportunidade. Passei a acompanhar aquele grupo pelo menos duas 
vezes por semana, durante um tempo. Quando não conseguia pegar o 
mesmo trem, frequentava outros cultos da “Igreja no trem”, em outros 
horários, o que contribuiu para sistematizar algumas ideias.

Discursos e visões de mundo

Prestando atenção aos discursos, por exemplo, comecei a reparar que, 
nas preleções, os chamados “testemunhos”, à medida que uma viagem 
transcorria, tinham seu grau de dramaticidade dos relatos aumentado. 
Os episódios nos quais as pessoas se envolveram no passado iam se 
tornando mais complexos, assim como as transformações operadas 
pela força divina também se tornavam mais miraculosas. Em algumas 
ocasiões, os testemunhos assumiam as características de um processo 
de destruição de um determinado ser moral e a construção de um novo 
homem, a partir da operação da “palavra” em sua vida. 

Em uma ocasião, por exemplo, um rapaz tomou a palavra e disse que 
possuíra muitas coisas. Um bom emprego, carro, mulheres aos seus 
pés e que passara pela universidade, onde estudara biologia. Tudo, 
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porém, havia acabado. A causa, segundo ele, teriam sido as falsas 
amizades, que o levaram a gastar com bebidas, sexo, drogas, fazendo 
com que ele chegasse sistematicamente atrasado ao emprego e “to-
masse pau” na universidade. Mas agora ele estava se reencontrando 
com Cristo. Ele tinha arrumado outro emprego, estava indo à igreja, 
lendo o evangelho e mais atento às amizades. “Nossos verdadeiros 
amigos”, disse ele, “estão na nossa casa.” Para ele, a família “nunca 
deixa a gente na mão”. Aqueles que ouviam atentamente gritaram 
“Aleluia!”, antes de o jovem puxar sua canção.

Após o relato, o ministro fez questão de enfatizar a história do rapaz, 
chamando a atenção para que ele fora um homem que tivera acesso a 
tudo e perdera. E que estava reconstruindo sua vida com Jesus e que 
isso estava ao alcance de todos ali, desde que se vivesse uma vida 
conectada a valores espirituais e dedicada ao trabalho. Na sequência, 
ouvi relatos de outros casos ainda mais cabeludos e de processos de 
recomposição moral ainda mais redentores. 

A uma certa altura, parecia estar testemunhando as chamadas lutas 
agonísticas de que nos fala Marcel Mauss, sistematizando diferentes 
sistemas de trocas, nos quais a obrigação de retribuição a um presente 
ofertado dava lugar a disputas por prestígio e honra (MAUSS, 1974, p. 
75). No lugar de esteiras brasonadas, eram as próprias vidas e morali-
dades que estavam sendo levadas ao altar da cremação. E me parecia 
que, ali, as pessoas procuravam se convencer de que estavam dando 
um passo significativo, rumo a uma vida melhor e, simultaneamente, 
procuravam fazer crer que estavam fazendo isso melhor do que ou-
tras. Tudo dentro de uma etiqueta em que as disputas eram travadas 
em termos de cordialidade e solidariedade de uns para com os outros.

Reage, mulher!

Em uma outra oportunidade, mais adiante, presenciei uma das dispu-
tas mais interessantes e que contribuiu para minhas reflexões sobre 
as formas de sociabilidade nos trens. Foi acompanhando o grupo de 
meu amigo, em uma certa ocasião, que tive a oportunidade de gravar. 

Um homem aparentando cerca de 50 anos, de baixa estatura, falava 
dos desafios vividos por Davi, o rei judaico que, segundo a Bíblia, 
quando moço, enfrentou e derrotou o gigante Golias. Todavia, ele 
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teria sucumbido à tentação de mandar para a morte um oficial de seu 
exército para poder ficar com sua mulher. Na sua interpretação, Davi 
teria cometido um pecado sem precedentes, atentado pelo diabo que 
teria se escondido atrás dos encantos de uma mulher. “E o que é uma 
mulher”, perguntou ele, “senão um ser indefeso, uma coisinha à toa?” 

Ele fez uma pausa para pegar fôlego. Olhei para um grupo de três 
mulheres entre 50 e 60 anos, sentadas lado a lado, em um banco à 
minha frente. Elas ficaram caladas, mãos ligeiramente suadas sobre 
pequenas Bíblias, olhando fixamente suas páginas. Achei aquilo 
constrangedor, mas não me pareceu ser essa a sua sensação. Pareciam 
pensativas. Uma moça negra estava de pé, ao meu lado, comparti-
lhando comigo o corrimão vertical. Folheou seu Novo Testamento, 
respirou fundo e suspirou, baixinho: “É mesmo... .” Isso tudo durou 
pouco mais de três segundos. 

O tempo parece ter sido suficiente para o homem lembrar-se de que 
havia mulheres no culto e tentar se emendar. Disse que seu objetivo 
não era desdenhar das mulheres presentes, mas para ele, diante da 
força de um homem – particularmente Davi –, uma mulher não deveria 
ter poder algum. Após a preleção, o homem entoou seu canto, seguido 
pelos demais. Depois veio o rápido testemunho de uma outra pessoa, 
seguido de mais um cântico. 

Quando já estávamos além da estação São Francisco Xavier, foi a 
vez de a moça que tinha suspirado ao meu lado tomar a palavra. Ela, 
seguindo a fórmula já descrita, falou de seus infortúnios, de suas 
dificuldades e das oportunidades que jogou fora na vida devido às 
“coisas do mundo”. Depois de se imolar publicamente, iniciou o 
processo de reedificação no Senhor, apontando que sua experiência 
poderia ser seguida por todos que a ouviam. Contudo, o que me 
surpreendeu foi sua eloquência, sua performance, na qual sobressaía 
o domínio de técnicas de oralidade que tive a oportunidade de 
testemunhar e aprender em um outro lugar: no movimento sindical. 

O início de sua preleção foi marcado por uma apresentação lenta, quase 
monótona, sobre os problemas que as pessoas podiam vivenciar, que 
foram os mesmos problemas enfrentados por ela. Pouco a pouco, a 
monotonia deu lugar a um discurso forte, falando de seus próprios erros 
e caprichos. O ápice do discurso foi quando, em tom apaixonado, a moça 
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falou de seu encontro com a “palavra” e como esta a foi resgatando 
“da escuridão”, mostrando o caminho, com imprecações de “aleluia” 
marcando cada afirmação positiva. Gradativamente, foi abaixando o 
tom, falando de como passou a ser sua vida dali para frente. A seu ver, 
poderia ser assim com outras pessoas, desde que levassem adiante 
as obras de Cristo. O tom de voz agora era tranquilo, mas firme, 
convidativo àquela experiência. As mulheres a que me referi deram um 
meio sorriso, ainda cabisbaixas. Pareciam alegres e satisfeitas. 

Por meu turno, acreditava que a jovem fizera, sem dúvida alguma, a 
melhor pregação daquela manhã, mostrando que as mulheres não eram 
“coisinhas à toa”. Sua intervenção fora prodigiosa não só porque deixara 
o ministro com poucas palavras para dar prosseguimento ao culto. O 
vigor por ela demonstrado foi de tamanho impacto que ouvir novamente 
a fita que gravara me possibilitou pensar em uma interpretação acerca 
daquela fórmula contida nas intervenções religiosas, que iam muito 
além das palavras e esquemas em que elas eram encaixadas.

Analisando o discurso da moça, em todo o seu processo, percebi que 
ela compôs oralmente, e de forma irretocável, um quadro no qual se 
podem perceber três momentos, distintos em intensidade, que é o que 
todos os pregadores tentam fazer. O último momento seria o mais 
importante, quando já teria saído da fase liminar, em que seu encon-
tro com a “palavra” mudara sua vida, através de processos intensos 
de descobertas proporcionadas pela “luz”. Apesar da felicidade do 
encontro com Jesus, os enfrentamentos com as mazelas espirituais, 
típicas “das sombras”, são processos de luta e de dor. Afinal, se tra-
tava de superar a fase inicial, caracterizada pelas tristezas da “vida 
mundana”, mal encobertas pelas materialidades humanas que logo se 
tornavam escassas. O resultado desse enfrentamento podia ser uma 
vida harmônica, com Cristo. Uma vida na terra, em torno de ideais 
de harmonia para os quais concorriam o trabalho e a vida em família 
e, claro, com os preceitos do evangelho “para que não caias de novo 
em tentação”. Foi assim que passei a olhar para os cultos evangélicos 
que eram levados, pela manhã e pela tarde, a milhares de usuários das 
composições: como uma estrutura de discurso que refletia uma visão 
cosmológica, sobre as possibilidades de transformação dos indivíduos, 
contidas em, e contendo, “esquemas inconscientes que organizam o 
pensamento” (BOURDIEU, 1989, p. 205). 
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Por outro lado, a convivência entre diferentes credos evangélicos, 
inimaginável em outros contextos da vida social, transcorria de forma 
harmônica e associada nos trens urbanos. Era como se seus adeptos 
partilhassem de uma missão evangelizadora comum a ser empreendida 
em relação aos outros. Eles poderiam se ver como membros de uma 
segmentação (EVANS-PRITCHARD, 1978) na qual a irmandade 
em Cristo parecia ser o ponto comum de aglutinação em relação aos 
demais. O que saltava aos olhos, no entanto, é que esta convivência 
era mais uma expressão de que nos trens era comum o exercício de 
uma convivência em que cada um podia ter o seu lugar: a maconha, 
os camelôs, o pagode, a polícia, as festas e outras formas de particula-
rização que as pessoas poderiam patrocinar naquele espaço. Algumas 
de forma permanente; outras de forma episódica, como costumavam 
ser as rodas de conversas e as festividades, por exemplo. 

Festividades nos trens

As festividades eram ocasiões em que se elucidava o aspecto coletivo 
de apropriação dos espaços dos trens. Eram situações de confra-
ternização, nas quais novos processos de disputas se instalavam 
subliminarmente, numa batalha de trocas de presentes e amabilidades, 
aparentemente voluntárias (MAUSS, 1974, p. 45). 

No ramal Saracuruna, que era mais conhecido por Gramacho, era 
comum a utilização dos trens para o compartilhamento de festivida-
des, particularmente por parte de pessoas que viajavam no mesmo 
horário, em uma composição. Em outros ramais, também podiam 
ocorrer festividades. Em Gramacho, porém, já era tradicional, em 
determinadas épocas do ano, a promoção de festividades específicas.

Na semana que antecedia o Natal, por exemplo, era comum haver 
festas de confraternização. Eram organizadas trocas de presentes 
denominadas amigo oculto, nas quais era característico um clima de 
muitas brincadeiras. Nestas oportunidades, as pessoas falavam de 
suas experiências durante o ano e participavam aos mais chegados 
os planos para o ano seguinte. As conversas giravam em torno das 
questões relacionadas ao trabalho e à vida familiar. 

Também havia ocasiões em que eram comemorados aniversários 
daqueles que viajavam sempre juntos, em um certo horário e em um 
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vagão específico, geralmente o último ou penúltimo. Era a galera do 6 
e 13; do 8 e 25 e por aí vai. Bolos, refrigerantes, congraçamento entre 
vagões, muitos camelôs “fazendo a festa” e assim as composições que 
circulavam no Gramacho, nos primeiros horários da manhã, faziam 
daquele um ramal em que muita gente se conhecia. Havia oportu-
nidades em que essa galera saía do trem para comemorar na casa 
de alguém seus encontros e reencontros. Outras vezes organizavam 
atividades solidárias, como a coleta de brinquedos usados, entre os 
usuários, para dar de presente às crianças carentes, que superlotavam 
os orfanatos na Baixada. Também havia pedidos de doação de bens 
não perecíveis para ajudar na ceia de Natal dos mais necessitados.

Em fevereiro, por outro lado, acontecia o grito de carnaval, com a mo-
numental batalha de confetes entre o grupo das gatinhas assanhadas 
e das panteras mimosas. Estes dois grupos rivalizavam no interior de 
um vagão, cada qual em uma extremidade. Os gritos de guerra eram 
compostos de marchas e sambas de todos os tempos. O público, com 
apitos e palmas, assumia a torcida pela melhor performance. Cada 
grupo tinha sua vez de puxar o canto, o qual era acompanhado por 
instrumentos de percussão trazidos pelos adeptos da fuzarca. O êxito 
na escolha da música, inferida geralmente pela música anterior, era 
portanto, uma resposta à altura para o outro grupo; a forma como foi 
introduzida e a sustentação da letra sem errar constituíam quesitos 
para os quais eram atribuídas palmas com mais ou menos entusiasmo.
Também fazia parte da batalha a maneira como fora decorada cada 
extremidade do vagão; podiam ser utilizadas serpentinas, máscaras 
de carnaval, entre outros adereços.

Nestas festas, que ocorriam quase sempre pela manhã, eram consu-
midas bebidas alcoólicas, porém de maneira muito comedida. Não 
só porque, naquele horário, a maioria das pessoas estivesse indo para 
o trabalho, mas, sobretudo, porque um significativo número entre 
elas era crente, ou seja, se assumia como evangélico praticante. O 
consumo de refrigerantes era considerável. As bebidas podiam ser 
trazidas por alguns festeiros, após serem deixadas a noite toda na 
geladeira, ou introduzidas, de forma complementar, pelos camelôs 
que comercializavam seus produtos. Muitos destes eram convidados 
a participar das festas com muita antecedência, pois já eram velhos 
conhecidos do grupo.
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Tais festividades constituíam rituais periódicos, nos quais o compar-
tilhamento de um espaço reunia diferentes grupos e atores, para sua 
viabilização. Neles, as trocas de bens materiais eram acompanhadas 
de trocas de interesses e atitudes, tais como caridade, solidariedade, 
comemoração, entre outros.

“Conversando a gente se entende”

Os usuários dos trens também trocavam experiências através das con-
versas durante as viagens. Presenciei muitas e seus conteúdos podiam 
ser reveladores não só dos fatos vivenciados, mas das apreensões dos 
indivíduos acerca das instituições sociais, particularmente aquelas 
destinadas, supostamente, a propiciar segurança pública à sociedade. 
Muitas das conversas que ouvi e registrei podem ser comparadas com 
aquelas que ouvia com certa dificuldade no metrô. Neste exercício, pude 
constatar uma relevante diferença entre os usuários dos trens da Central 
do Brasil e os do metrô: os discursos revelavam que a convivência com 
a violência era significativamente maior no público que se deslocava 
através do ramal de Japeri, Santa Cruz e Belford Roxo, por exemplo.

Essas conversas revelavam uma longa exposição ao problema e, em 
certa medida, uma banalização de um tema que, com frequência, ar-
rolava instituições como a polícia, na condição de agremiação nociva 
aos populares. E isso era curioso, pois organizações da sociedade civil 
– geralmente ONGs, orientadas por representações de segmentos sociais 
mais bem aquinhoados socialmente – , começando pela grande impren-
sa, opinavam que as principais vítimas da violência encontravam-se na 
classe média do Rio de Janeiro. 

Foram muitos os relatos. Em meus registros de campo, entre os mais 
significativos, consta o episódio em que um rapaz, no intervalo de 15 
minutos, relatou quatro situações de violência na Baixada Fluminense. 
Lembro-me que ele contava os casos animadamente, em uma roda 
de pessoas no trem de Japeri, situada nas proximidades de uma das 
portas de um vagão. 

Ele era proveniente da localidade de Austin, na cidade de Nova 
Iguaçu, e trabalhava em uma firma no Centro da cidade. Segundo ele, 
numa certa noite, havia desconfiado que dois homens que entraram 
no ônibus em que viajava seriam assaltantes, pois, segundo o rapaz, 
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“entraram juntos e sentaram em bancos separados”. Na primeira opor-
tunidade, saltou do ônibus, não sem antes convidar um amigo que o 
acompanhava para fazer o mesmo. Ele teria advertido o companheiro 
com sinais feitos com os olhos, “característicos dessas ocasiões”. 
O amigo não entendeu ou não quis acompanhá-lo. Acabou sendo 
assaltado, conforme lhe fora informado posteriormente.

Em uma segunda ocasião, ele fora assaltado, mas para sua sorte os 
ladrões só haviam levado seu dinheiro, que somava pouco mais de 
R$70,00. “O dinheiro da firma”, disse ele, “os bandidos não viram.” 
Ele prosseguiu dizendo que, ao registrar na polícia o ocorrido, não 
teve dúvidas: informou que todo o dinheiro havia sido roubado, mais 
ou menos R$ 400,00. “Me dei bem”, concluiu.

O terceiro relato surgiu em consequência de uma pergunta sobre se, 
nos dois casos anteriores, ele havia visto armas de fogo. Ele disse que 
não, mas acabou falando de um acontecimento em uma festa, em que 
dois homens teriam se enfrentado. Um deles teria morrido. “Aquele 
parceiro, lembra dele?”, perguntou a um de seus interlocutores, para 
afirmar em seguida: “Não conseguiu puxar sua arma a tempo.”

O que mais me chamou a atenção nesses relatos foi o tom de absoluta 
naturalidade com que foram mencionados os atos de violência. Come-
cei a prestar mais atenção nas conversas e constatei que era comum 
as pessoas falarem, sem espanto, de situações como aquela. Kátia, a 
usuária já citada anteriormente, moradora, desde 1988, do município 
de Nilópolis e antiga moradora de Marechal Hermes, corroborou as 
observações que fiz a esse respeito.

Não raro um policial surgia como uma personagem nos conflitos, 
geralmente como empreendedor de violência contra o próprio narra-
dor ou contra terceiros, constituindo diferencial relevante diante da 
representação que tinham as aludidas ONGs em relação à violência. 

Em uma manhã conheci, na estação de Engenho de Dentro, um jovem 
de nome Roberto. Ele era morador de Piedade e trabalhava em Nova 
Iguaçu. Achei aquela inversão curiosa, pois geralmente acontecia o 
contrário. O pessoal da Baixada é que trabalhava no Rio. Comentei 
que não conhecia a cidade na qual ele trabalhava e queria saber o que 
achava dela. Disse-me que era tranquila. Muita gente tinha a Baixada 
como perigosa mas, segundo ele, não era bem assim. 
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Para Roberto, a violência, onde existia, era “culpa” da polícia. 
Contou-me, para ilustrar, uma situação em que fora atropelado por 
uma mulher, em Vila Valqueire, quando andava de bicicleta. Ele não 
se machucou, mas a bicicleta “ficou toda torta”. A mulher não fez 
menção de socorrê-lo mas, quando ia se retirar, foi detida por poli-
ciais militares. Estes mediaram no local do acidente a indenização 
a ser paga ao rapaz, pela mulher. O jovem levou R$ 50. Depois de 
ser deixada pelos agentes, a mulher revelou para Roberto que dera a 
eles R$ 150. Roberto alcançou os policiais, que aguardavam um sinal 
abrir, dizendo que R$ 50 não consertaria sua bicicleta. Segundo ele, 
sua indenização ficou reduzida a R$ 30.

Um outro passageiro, em uma outra ocasião, relatou que, durante 
uma briga em um bar, a polícia chegou e “sentou o sarrafo”. Quando 
lhe pediram os documentos, ele recusou-se a entregar, afirmando que 
não se envolvera na briga e estava naquele espaço com a namorada. 
Um policial mais esquentado fez menção de se lançar contra ele. O 
passageiro dirigiu-se até o agente que parecia comandar a operação 
e disse: “Acho melhor avisar a ele para não me tocar. Se isso acon-
tecer, serei obrigado a chamar um parente.” O rapaz trabalhava na 
imprensa, e seu tio era delegado, segundo seu relato. Após muito 
disse-me-disse, ele revelou sua identidade, ou melhor, a do seu tio, 
e os policiais “seguraram a onda”.

No metrô, lembrando a comparação anterior, as conversas eram 
poucas e mesmo difíceis de serem registradas. As conversas a dois 
eram quase de pé de orelha. Em alguns horários, devido ao maior 
fluxo de estudantes, podiam se formar grupos de três ou quatro ado-
lescentes falando de assuntos escolares. Ou grupos de executivos, 
com indefectíveis ternos, falando de suas experiências em um dia de 
trabalho. As conversas que consegui registrar, porém, foram diver-
sificadas, remetendo-se a curiosidades em voga na mídia. Em 2002, 
por exemplo, era comum as conversas sobre o apagão. O mosquito 
da dengue teve sua temporada, assim como a onda de atentados ter-
roristas nos Estados Unidos e Europa, dominou o final de 2001. Mas 
havia também conversas nas quais as preocupações com trabalho eram 
comuns, como também apareciam assuntos fortuitos como ginástica, 
namorados e namoradas, entre outros.
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Um aspecto significativo, por outro lado, é que estas comunicações 
eram feitas de formas distintas de acordo com os ambientes. Nos 
trens, onde as pessoas falam todo o tempo, os dialetos entrecruzam-
-se: “Pô, ninguém merece isso”; “Aquela parada lombrou”, fazendo 
com que as comunicações, por utilizarem estes códigos linguísticos, 
só fizessem sentido se acompanhadas nos contextos estabelecidos 
dentro dos grupos que particularizavam diferentes regiões no interior 
de um vagão. No metrô, as conversas são mais escassas e, tanto quanto 
possível, transcorrem de acordo com uma linguagem-padrão culta ou 
semiculta, informada pelos códigos universais escolares.

A convivência com a violência, combinada com uma construção ne-
gativa das instituições formais de segurança pública, fazia com que 
muitos se mantivessem distantes, porém atentos, aos procedimentos 
dos homens que utilizavam fardas a pretexto de resguardarem a lei. 
Isso não os fazia necessariamente insubordinados, nem desrespeitosos 
com relação aos homens da lei; todavia, suas vidas lhes tinham ensi-
nado a desconfiar, tanto quanto possível, das verdadeiras motivações 
daqueles que usavam uniformes e se diziam vigilantes da ordem.

O “bagulho”

O gosto pelo risco, pelo desafio, combinando atitudes rituais e a 
moralidade comum entre as éticas do lugar, tinha significativa ex-
pressão nas práticas relacionadas ao uso dos trens para o consumo de 
drogas ilícitas. Várias foram as oportunidades em que testemunhei 
o consumo da maconha, droga inscrita na categoria ilícita no código 
penal brasileiro. Já presenciei o consumo de outras drogas, como a 
cocaína, mas por raras vezes. Não quero dizer que as pessoas não 
usassem cocaína nos trens, mas, com certeza, a maconha era de uso 
mais difundido, havendo mesmo um ritual específico que marcava 
seu consumo no interior do último vagão.

Este ritual se iniciava quando o grupo chegava ao trem, em um horário 
preestabelecido, e seus integrantes procuravam o fundo do último va-
gão. Nos bancos, localizados ao lado da última porta, onde cabiam até 
quatro passageiros, se sentavam pessoas que podiam ficar no apoio. A 
função destas era segurar as coisas da galera que ia viajar todo o tempo 
em pé. Algumas vezes, garotas ficavam responsáveis, em outros locais 
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do vagão, pela guarda da droga junto ao corpo, imunes a uma possível 
revista por vigilantes ou, eventualmente, por policiais militares.

A droga só era acesa quando os usuários se certificavam de que não 
haveria uma batida policial ou da vigilância. Para evitar maiores pro-
blemas, muitas vezes a queima do fumo era antecedida por partidas 
de sueca. Formavam-se grupos numerosos que ficavam ali a jogar, 
esperando que o trem saísse e que fossem deixadas para trás as esta-
ções mais lombradas, onde policiais militares ou mesmo vigilantes 
contratados pela Supervia pudessem reprimir o fumo.

Uma vez aceso, o “bagulho” não circulava por todo o vagão, mas apenas 
entre aqueles que ficassem posicionados junto aos limites da composi-
ção. Formava-se um grande grupo junto à parede final, e cada um podia 
dar, em média, duas tragadas no baseado, passando para o colega ao 
lado ou à frente. Em minutos, o ambiente era tomado por muitos risos, 
e as conversas se multiplicavam, atropelando umas às outras.

O cigarro podia não circular por todo o vagão, mas era o que aconte-
cia com o odor da erva queimada e os sons, que mais pareciam uma 
algazarra. Não eram poucos os passageiros que utilizavam este último 
vagão a entortarem o nariz diante da maresia ou que se mostravam 
incomodados com as conversas exaltadas, ruidosas, mesmo para os 
padrões do trem. Era comum ouvir um ou outro falar: “Isso é uma 
bagunça!”, ou “Daqui a pouco nego apanha e não sabe o porquê.”

Apesar do descontentamento de alguns, fosse por se sentirem incomo-
dados ou por desaprovação moral ao uso da maconha, não era usual 
que tais reclamações saíssem dos limites do vagão, ou seja, que fossem 
formalizadas às autoridades solicitações para que se ampliassem as 
práticas repressivas. E isso não seria nada dificultoso, uma vez que 
todos nós que conhecíamos o último vagão sabíamos qual o momento 
em que o bagulho era aceso e quais as estações em que se poderia 
flagrar os chincheiros, entre outras questões relacionadas ao assunto.

A questão era que, como várias outras coisas, a maconha já tinha o 
seu lugar no trem e não seria ético um procedimento que concorre-
ria para atrair a atenção de uma instituição pela qual a maioria ali, 
definitivamente, não morria de amores: a polícia. Viajando algumas 
vezes entre as pessoas que se posicionavam mais distante, no meio 
do último vagão, acompanhei conversas em que se reclamava do 
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cheiro, da algazarra, e alguns passageiros chegavam mesmo a dizer: 
“Tomara que a polícia apareça e acabe com essa palhaçada”, para, 
logo em seguida, sobre os olhares dos mais chegados, rir meio sem 
graça e disparar um “Cruz credo!”.

Em uma das vezes em que observei o consumo de maconha no último 
vagão de um trem, me ofereceram o bagulho. Eu estava próximo à 
galera, pois o trem estava lotado. Duas rodas de sueca estavam fecha-
das e, sinceramente, estava muito cansado e nem era minha intenção 
observar nada. Escolhera aquele trem porque era mais rápido e queria 
chegar logo em casa. Alguns homens haviam acendido o cigarro logo 
depois de o trem partir da estação São Francisco Xavier, que é a pri-
meira parada do direto. Eu chegaria à minha estação em pouco mais 
de cinco minutos. A fileira encostada na parede da composição tinha 
umas cinco cabeças. A maconha circulava rapidinho e, de repente, o 
cara mais próximo pegou a ponta, olhou pra minha cara e me ofereceu, 
enquanto enchia a bochecha de ar e prendia a respiração.

Em frações de segundo, uma série de coisas se passou na minha 
cabeça. Afinal, essa era uma dimensão da pesquisa que eu ainda não 
havia experimentado. Tinha curiosidade de saber, por exemplo, como 
eles adquiriam a droga: se em alguma estação ou em algum outro 
lugar. Queria saber das histórias, dos flagrantes, das vacilações, das 
viagens e, pensei, a chance podia ser aquela. “Bastava fazer como o 
Bill Clinton e tudo certo”, pensei. Por outro lado, e se tivesse um “X-
9” ali “na parada”? Afinal, eu já havia experimentado uma viagem em 
que um X-9 estava plantado no vagão e não tinha sido nada agradável. 
Acabei declinando do convite. Afinal, o consumo de drogas podia 
até ser tolerado pelos demais passageiros, naquele espaço, o que não 
quer dizer que fosse sancionado positivamente. A representação do 
pesquisador, numa situação destas, podia ir por água abaixo.

É possível que tenhamos, até aqui, voltado a lugares significativos 
para nos fazer ver as características plurais que detinham os trens, ao 
mesmo tempo que se erigia uma certa moralidade, compartilhada por 
diferentes atores, em que, em múltiplas situações, o ilegal e o ilícito se 
articulavam em meio a uma certa tolerância por parte dos diferentes 
atores. Acredito estarmos prontos para focalizar as relações e rituais 
que envolviam os comerciantes ambulantes nos trens.



Camelôs e vigilantes: 
Conflito e 
Complementaridade  
nos trens da Central  
do Brasil

Tem sempre tudo no trem que sai lá da Central 
Baralho, sorvete de coco, corda pro seu varal  
Tem canivete, benjamim, tem cotonete, amendoim 
Sonho de valsa... e biscoito integral 
Tem sempre tudo no trem que sai lá da Central 
Chiclete, picolé do China e guaraná natural 
Tem agulheiro, paliteiro, desodorante, brigadeiro 
E um bom calmante quando a gente passa mal 

E quem quiser pode comprar...  
O shopping móvel é isso aí 
É promoção desde a Central a Japeri

E quem quiser pode comprar...  
Um bom pedaço de cuscuz 
E mastigar desde a Central a Santa Cruz

CD pirata de Frank Sinatra a Zeca Pagodinho

E até aquele veneno pra rato chamado chumbinho 
Bala de coco, pirulito, suco de frutas no palito 
Cuscuz, cocada... pasteizinhos de palmito 
Despertador, rádio de pilha...  
Ventilador e sapatilha 
Até peruca é possível se encontrar 
O pagamento é no cartão,  
Vale-transporte ou refeição 
Qualquer pessoa jamais fica sem comprar

(Shopping Móvel, samba de autoria de Luizinho  

& Cláudio, gravado pelo sambista Zeca Pagodinho)
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Conhecer e entender um cotidiano específico são atividades laborio-
sas e de conclusão difícil. No caso dos trens da Central do Brasil, 
sinceramente, me foi possível conhecer e entender parte do que lá 
acontecia. Conceber tudo nunca foi meu propósito e não creio que 
seria possível. Um antropólogo, no entanto, ao poder discorrer com 
razoável desenvoltura sobre os esquemas desenvolvidos pelas pessoas, 
para construção de seus cotidianos em um contexto específico, deve 
se dar por satisfeito. Não é tarefa das mais simples. Mas como pode 
o antropólogo saber se seu entendimento acerca de um cotidiano é 
minimamente coerente, de acordo com o que outras pessoas possam 
achar dele? E que outras pessoas seriam essas, com autoridade inter-
pretativa para avalizar a coerência desse entendimento?

Como já me referi anteriormente, no caso de minha pesquisa nos trens 
da Central do Brasil, aconteceu uma confluência de fatores e interes-
ses. Havia algum tempo me interessei em pesquisar os ambientes nos 
quais se desenvolviam atividades relacionadas à chamada economia 
informal. Pesquisando os trens, motivado por outras questões, per-
cebi que teria de me aproximar dos camelôs para obter informações 
mais precisas sobre aquele cotidiano. À medida que aumentou minha 
inserção no campo, foi ficando claro que era aquele contingente que 
eu deveria procurar para me certificar se os dados de que dispunha, 
assim como as interpretações neles embasadas, guardavam alguma 
coerência. Os camelôs eram, por assim dizer, depositários das his-
tórias e intérpretes bem posicionados dos acontecimentos inerentes 
àqueles trilhos urbanos. 

antiguidade é posto: os camelôs

Tal perspectiva a respeito desse contingente foi construída com base 
em uma constatação empírica: há algumas décadas aquela atividade 
era desenvolvida naquele espaço, diariamente. Por conseguinte, de-
zenas de camelôs que frequentavam os trens por ocasião de minha 
pesquisa, havia anos, ofereciam seus produtos aos passageiros. Esta 
experiência fazia com que conhecessem as particularidades de cada 
ramal, de cada horário, os atores engajados social e profissionalmente 
naquele universo, em cada período do ano. Em poucas palavras, eles 
conheciam o lugar como ninguém. Essa busca por um interlocutor 
privilegiado coincidiu, felizmente, com o interesse que já manifestara 
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por olhar mais detidamente para o cotidiano específico dos contin-
gentes humanos dedicados a atividades ligadas à chamada economia 
informal.

É claro que existiam outros atores que desenvolviam atividades naque-
le espaço, não sendo meros passageiros. É o caso, por exemplo, dos 
policiais militares ligados ao Batalhão de Policiamento Ferroviário, 
dos vigilantes contratados pela empresa Supervia ou dos empregados 
diretos da administração ferroviária, como os condutores das com-
posições. Contudo, para o objeto de que me ocupei inicialmente na 
pesquisa – as formas de sociabilidade entre as pessoas nos trens e 
plataformas da Central – os ambulantes me pareciam mais próximos, 
mais acessíveis e, sobretudo, mais qualificados para o estabelecimento 
de uma interlocução em torno dessas questões.

Para os que utilizavam os trens diariamente, a presença dos camelôs 
era natural. Eles, por assim dizer, já faziam parte da paisagem. Era 
difícil que a atividade passasse despercebida. O mesmo não se podia 
dizer do camelô em si, do sujeito empírico que, muitas vezes, parecia 
ser dotado de uma certa invisibilidade enquanto comercializava e se 
punha a observar, classificar e qualificar tudo a sua volta.

Uma pergunta instigante

No desenvolvimento de meu trabalho, pouco a pouco, ganhou densi-
dade uma questão: como a atividade comercial ambulante podia ser 
exercida por aproximadamente 2 mil pessoas, com aquela aparente 
naturalidade? Afinal, esta nunca havia sido permitida pelo governo 
federal, antes da privatização. Também não foi permitida ou autori-
zada pela empresa Supervia S.A., a partir de 1998. Mais do que isso, 
esta última mantinha um serviço de vigilância permanente, com base 
em uma legislação específica, para coibir tais atividades. Apesar da 
inexistência de autorização, os camelôs atuavam, ao longo de todo o 
ano, nesta modalidade do chamado comércio alternativo nos trens. 
Vendiam mercadorias para um público bastante significativo. 

Minha pesquisa no ambiente ferroviário passou a se deter sobre as 
práticas dos camelôs e seu cotidiano, em que se buscava driblar a au-
sência de autorização e a repressão às suas atividades. O relato destas 
práticas, os principais conflitos daí decorrentes e de que forma eles 



96

podiam ser administrados são alguns elementos de minha pesquisa que 
me proponho a expor neste capítulo. Daqui por diante, portanto, bus-
carei focar determinadas relações que, conforme os questionamentos 
que dirigi ao campo, eram as mais significativas naquele espaço. Estas 
se desenvolviam a partir de operações cotidianas que ocorriam nos 
limites possíveis dos conflitos, envolvendo comerciantes ambulantes 
e operadores de segurança pública e privada.

de volta ao mercado

O dia de um camelô típico, daqueles que já tinha estruturado uma 
clientela, começava muito cedo. Por volta das cinco da manhã, muitos 
deles já se encontravam nos vagões, ou mesmo nas plataformas, ofere-
cendo suas mercadorias aos primeiros passageiros que se deslocavam 
para o Centro do Rio ou para outras localidades.

Ele podia embarcar, geralmente, na estação mais próxima ao bairro 
em que morava e fazer sua primeira viagem em um trem que estives-
se se dirigindo ao Centro do Rio. Procurava entrar no último vagão 
da composição e evoluir em direção ao primeiro, oferecendo seus 
produtos. Cumprir esse trajeto dependia da lotação dos vagões. Um 
trem muito cheio dificultava a progressão do trabalho ambulante em 
seu interior, o que podia fazer com que o camelô só se dirigisse aos 
compartimentos que julgasse convenientes, caso avistasse um cliente 
ou que considerasse estar menos cheio do que outro. Ao se dar por 
satisfeito, em relação àquela composição, o ambulante desembarcava 
em uma estação no meio do caminho e voltava, em um trem que se 
deslocasse em sentido contrário, para o ponto do qual havia partido. 
Com este procedimento, esperava voltar a ter acesso a uma clientela 
igualmente conhecida, existente em outra composição, em horário 
distinto. No trajeto de volta, é claro, ele comercializava o que podia.

A maioria dos ambulantes morava em localidades servidas pelas 
estações do ramal no qual atuava. Um camelô que, por exemplo, 
comercializasse seus produtos preferencialmente no ramal Japeri, 
morava, provavelmente, em Engenheiro Pedreira, Queimados, Nova 
Iguaçu, Mesquita, entre outros bairros ou distritos de municípios 
atendidos pelos trens. Um ambulante que morasse em Madureira, 
ou adjacências, poderia vender sua partida, preferencialmente, no 
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ramal Japeri ou Santa Cruz. Não quer dizer que ele não pudesse 
efetuar suas vendas no ramal Deodoro; caso optasse por isso, teria 
de se deparar com a forte repressão das equipes de vigilantes contra-
tados pela Supervia, concentradas ao longo desse ramal, devido às 
estratégias adotadas pela empresa, naquele período. Um camelô que 
residisse em Barros Filhos ou Vila Rosali iria atuar prioritariamente 
no ramal Belford Roxo; da mesma forma, comercializariam no ramal 
Gramacho aqueles que morassem próximo às estações servidas por 
ele. Dificilmente um camelô residia em regiões mais próximas do 
Centro. Como a maioria dos usuários do trem, os camelôs também 
podiam ser considerados parte do público de baixa renda.

faixas de atuação e administração de conflitos

Usualmente um camelô não exercia sua atividade em toda a exten-
são de um ramal, mas numa determinada faixa de estações. Nos 
horários de maior número de passageiros, ele podia operar em menos 
estações. Do final da manhã até por volta das 16h, quando os trens, 
em geral, estavam um pouco mais vazios, os ambulantes podiam atuar 
em um número maior destas. Dessa maneira procuravam ter acesso a 
uma quantidade mais significativa de potenciais compradores, como 
também evitar a atuação da vigilância.

Percorrendo estas estações, indo e voltando inúmeras vezes, o ven-
dador poderia ter acesso às clientelas construídas ao longo dos anos. 
Ao mesmo tempo, porém, resguardava distância de outros domínios, 
da clientela de outros camelôs. Esta conduta era parte de uma ne-
gociação tácita que os camelôs faziam entre si. Segundo conversas 
com ambulantes, a não observância desta ética tinha se constituído 
em problema sério, anos antes, entre eles.

Muita briga acontecera para resolver questões relacionadas à “invasão 
de ramal”. Meus interlocutores diziam, no entanto, que isso tinha 
acabado. Alguns opinavam que a Supervia havia contribuído para 
isso de duas formas: por um lado, havia aumentado a repressão à 
atividade ambulante, obrigando uma maior união entre eles; por outro, 
estabelecera a pontualidade nos horários, possibilitando uma melhor 
organização das atividades dos camelôs, de acordo com o fluxo das 
composições. Em minhas observações, percebi que poucos camelôs 
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saíam das suas faixas de atuação e menos ainda trocavam de ramal. 
Por outro lado, era mais comum vê-los no interior das composições 
que nas plataformas.

Azulão era um camelô que morava em Jardim Primavera e atuava 
preferencialmente no ramal de Gramacho. Estava nos trens desde 
1992 e era um dos ambulantes mais atuantes junto à Supervia, na 
perspectiva de legalização daquela atividade. Muito conhecido entre 
seus pares, era considerado como sendo do contexto. O produto que 
ele vendia era muito peculiar: revistas de entretenimento (palavras 
cruzadas, cartilhas, entre outras publicações utilitárias). 

Ser do contexto e comercializar mercadorias específicas lhe permitia 
circular em outros ramais com desenvoltura. Mesmo ele, porém, 
atuava a maior parte do tempo entre as estações de Caxias e Triagem. 
Uma parte do dia ele reservava para atender sua clientela entre as 
estações de Caxias e Penha Circular. A outra parte, destinava para 
atuar mais entre Penha Circular e Triagem. Utilizando um pequeno 
espaço de tempo, Azulão costumava ir a outros ramais, até para poder 
conversar com seus colegas e organizar o movimento. Todavia, nos 
horários de maior circulação de passageiros no ramal de Gramacho 
(manhã e tarde, como os demais), ele cuidava da sua clientela; ao 
mesmo tempo, deixava livre a clientela dos seus colegas.

Quem não era do contexto, como esse ambulante que se tornou 
meu principal interlocutor, tendia a proceder mais discretamente. 
A maioria, portanto, se mantinha fixa em um ramal e em uma 
determinada faixa de estações por diferentes razões: práticas, 
relacionadas ao acesso à clientela; éticas, em se tratando dos acordos 
tácitos que resguardavam os ramais para aqueles que eram do lugar 
e, por fim, de segurança. Como falado anteriormente, a Supervia 
mantinha um serviço de vigilância cuja principal função era a de 
não permitir o assédio dos camelôs aos passageiros, fazendo cumprir 
uma legislação específica, de que falaremos detalhadamente mais 
adiante. Quem atuava em uma determinada faixa de estações acabava 
por desenvolver um conhecimento junto à clientela, que podia ser 
transformada em aliada contra a aproximação dos vigilantes. Várias 
vezes presenciei passageiros advertindo camelôs a este respeito. Eu 
mesmo já agira assim, quando percebia que um deles não dominava 
bem seu ofício. Por outro lado, resguardar-se em uma faixa de estações 
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possibilitava estabelecer maior proximidade com os vigilantes, o que 
poderia garantir formas negociadas de permanência no lugar, gerando 
condições de convivência e de trabalho para ambos.

Cascudos, turistas e novatos

Essa prática apurada era comum àqueles que, efetivamente, eram 
do lugar. Isto é, aqueles que diuturnamente, fizesse chuva ou sol, 
estavam no trem e que a Supervia, quando estava concluindo mi-
nha pesquisa, calculava em cerca de 200 camelôs. Tais cuidados 
não eram comuns, por exemplo, entre os chamados turistas. Eram 
denominados assim, pelos próprios camelôs, aqueles que juntavam 
uns trocados, compravam umas balas, uns doces ou “enchiam um 
isopor” e partiam para dentro do trem durante um ou dois dias; estes 
depois desapareciam para comercializar suas mercadorias na praia, 
nos ônibus ou nas ruas. Os turistas eram considerados um problema 
pelos camelôs cascudos, justamente por não dominarem a ética do 
lugar. Não resguardando as faixas de atuação, já que não possuíam 
uma clientela fixa, assim como ignorando o procedimento padrão 
ante aos vigilantes, acabavam protagonizando conflitos – seja com 
vigilantes, seja com outros camelôs – que podiam colocar em risco 
o sistema de acordos, sustentado por uma sofisticada etiqueta local.

Diferente do turista era o novato. A princípio, todo novato é turista. 
Afinal, não se sabia quanto tempo ele ia ficar por ali. No entanto, 
a condição de novato começava a ser assumida quando o camelô 
iniciante percebia que havia uma regra a ser seguida por ele em suas 
relações com outros camelôs e, principalmente, com a guarda. Quan-
do isso era percebido e, pouco a pouco, o principiante começava a 
procurar um dos camelôs antigos para pedir orientações ou se queixar 
de alguma coisa, ele adquiria a condição de novato. Muitas vezes, 
ele podia acabar sendo peixe de alguém mais experiente que passaria 
a real, ou, como era dito, ensinava “como é que a coisa funciona”.

A passagem de turista a novato, muitas vezes, começava pelo batis-
mo. Uma das primeiras coisas que um ambulante tinha de ter era um 
codinome, uma identidade pública. Dificilmente se transitava por ali 
com o nome registrado na certidão e, por conseguinte, sem um nome 
de guerra. Algumas vezes esses codinomes, ou apelidos, correspon-
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diam àqueles que os camelôs tinham em outros contextos; de alguma 
forma, ele chegava ao conhecimento dos demais. Outras vezes, eles 
eram dados de acordo com alguma característica física do indivíduo. 

Havia casos em que a admissão do novato correspondia a um rito, 
em alguma estação, onde o pseudônimo era anunciado jocosamente. 

Certa vez, presenciei o batismo de um peixe de um cascudo conhecido 
meu. Participava de conversas em uma roda de camelôs, esperando um 
trem na estação de Triagem. Queríamos viajar em direção a Gramacho, 
e o camelô mais antigo havia me apresentado o rapaz. Este tinha pouco 
mais de 20 anos, acabara de concluir o ensino médio e sonhava em 
entrar para a universidade. Naquele dia, ele estava vendendo picolés e 
dizia se chamar Luís Carlos. Com o dinheiro que ganhava ali, estava 
pagando um curso profissionalizante. Ele perdera o emprego como 
auxiliar de um escritório e agora estava investindo em um curso de 
eletrônica. Disse que seu desejo era ir para uma “faculdade” e fazer 
engenharia eletrônica. Sabia que era difícil, mas, quando arrumasse 
um emprego na área, pagaria um curso pré-vestibular. Na conversa, 
revelou ânimo com a política de cotas que, na época, estava sendo 
implementada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 
Quando o trem começou a estacionar na baia, os outros camelôs 
pegaram seus apetrechos e começaram a se alinhar na posição em 
que pararia o último vagão. Luís continuava a falar animadamente, 
quando um deles, de dentro da composição, gritou: “Vem logo, ô 
professor Pardal!”. Os outros começaram a rir escandalosamente. Uns 
gritavam, outros uivavam. Os mais antigos olhavam, rindo. O rapaz 
se perturbou por alguns instantes, parecendo surpreso. A conversa 
acabou ali mesmo, e ele entrou no trem. Pela janela, vi que os outros 
camelôs se aglutinaram a seu redor e continuavam rindo. Semanas 
depois, andando no mesmo ramal, encontrei o rapaz. Ele já era o 
Pardal. Conseguira se livrar do Professor.

alcunhas e apelidos

Os apelidos podiam ser dos mais corriqueiros aos mais inusitados: Sa-
patinho, Toioióin, Pinico, Morena, Pretinho, De-Luxo-de-Qualidade, 
Piu-piu, Bole-Bole, Maracá, Negão da Rima, Rabicó, Benezinho, 
Simpison, Magrão, Porção, Mãozinha, Espectrômem, Vai-acabar, 
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Boca, Tiririca, Flamengo, Chupa Cabra, Neguinho da Rocinha, 
Russo, Azulão, Pato Rouco, Capoeira, Caixote, Baianinho, Magal 
do Bar da Estação, Hulk, entre outros.

O contingente de camelôs era, majoritariamente, masculino. Mas ha-
via mulheres que também se ocupavam desta modalidade de comércio. 
Algumas vendiam bijuterias; outras, as mesmas mercadorias que seus 
colegas do gênero masculino. O curioso, porém, era que dificilmente 
tinham pseudônimo. Geralmente, eram chamadas pelo primeiro nome, 
acrescentado da designação do ramal em que comercializavam suas 
mercadorias. Raiane do Gramacho, Dona Maria Caetano do Saracu-
runa, Luiza do Gramacho, Mônica do Japeri, Ana Paula do Japeri, 
Cláudia do Santa Cruz, entre outros. Apelido em mulher era difícil. 
Conheci uma certa Morena do Japeri, uma mulata muito bonita, cujo 
apelido era uma forma carinhosa de ser tratada pelos seus colegas.

mercadorias e estratégias de venda

A escolha da mercadoria a ser vendida era um dos conhecimentos 
mais importantes para que um camelô pudesse se fixar nos trens da 
Central. Diferentemente dos camelôs do asfalto, que contavam com 
depósitos para guardar suas mercadorias, de forma a poder alternar 
a venda de produtos de acordo com as diferentes procuras ao longo 
de um dia, os ambulantes do trem não podiam errar. Caso decidissem 
vender picolés e, de repente, o tempo ficasse chuvoso ou esfriasse, o 
risco de a mercadoria encalhar era grande.

O camelô que começava a trabalhar cedo comprava sua mercadoria de 
véspera. A maioria dos produtos que eram comercializados provinha 
de processos de industrialização. Desta forma, o camelô não só teria 
de tentar adivinhar a condição do tempo, como também levar em 
consideração o dia da semana em que estava. 

O que se podia vender numa segunda-feira, quando a maioria das 
pessoas iniciava uma semana de trabalho, não correspondia à procura 
da sexta-feira, quando muita gente já içava as velas para um fim de 
semana de descontração. Como afirmou um camelô, certa vez: “Se-
gunda eu vendo água pra curar a ressaca; na sexta eu vendo cerveja, 
porque ninguém é de ferro.”
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As mercadorias comercializadas nos trens eram bastante variadas. Ha-
via as mais comuns, entre aquelas utilizadas para alimentação, como 
bananadas, paçocas, balas, amendoins, biscoitos, chocolates em barra, 
bombons; para os dias de calor, eram recomendáveis picolés, água 
mineral, refrigerante, refrescos industrializados e cerveja. Para comer, 
um biscoito leve (na época de minha pesquisa, o mais vendido era o 
Torcida). Esporadicamente, entre os alimentos, alguns camelôs vendiam 
batatas fritas, barras de cereais, mas dependia do clima, do ramal (estas 
eram oferecidas prioritariamente no Deodoro) e dos preços no atacado. 

Dependendo da pertinência e da aceitação das mercadorias pelos 
clientes, aliadas às suas táticas de venda – anúncio criativo, simpatia no 
trato com as pessoas, entre outras variáveis –, o camelô podia construir 
o seu “lugar ao sol”. A criatividade, muitas vezes, era um diferencial 
importante. Testemunhei as mais ousadas peripécias dos comerciantes 
para seduzir os fregueses. Alguns soltavam pipa ou jogavam pião 
dentro do trem; outros, que vendiam componentes de panela de pres-
são, antes de anunciarem os produtos, imitavam com perfeição os 
chiados das panelas. Dirigentes da Supervia me falaram da existência  
de um camelô que se vestia muito bem e que tinha agarrado a seu corpo 
um sistema de som. Era constituído de microfone, que ficava preso à 
sua cabeça – como utilizavam cantores de rock naquela época –, e uma 
pequena caixa de som na altura da virilha. Um outro camelô, igualmente 
criativo, vendia lâmpadas eletrônicas no trem e tinha um diferencial 
com relação a vários outros: ele testava a lâmpada na hora, através de 
um bocal acoplado a uma bateria que ele carregava em sua mochila.

A criatividade era importante, mas eram as mercadorias, em suas 
pertinência e qualidade, os elementos mais significativos a embalar 
as diferentes trocas entre camelôs e seus clientes. Através delas, o 
camelô podia construir sua aproximação com o público e, a partir daí, 
sua clientela. Em um dia de imenso calor, por exemplo, a venda de 
água mineral equivalia a uma bênção dos céus, sobretudo nos trens 
que iam para Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo e Saracuruna. Estes 
eram os trajetos mais longos e se sabia, de antemão, que nenhuma 
composição teria o refresco de um ar condicionado, como poderia 
acontecer ao que ia para Deodoro. Assim, a forma como se anunciava 
o produto – a construção do bordão – era o toque final para fazer com 
que um passageiro escolhesse um camelô e não outro. 
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Havia um novato, por exemplo, que anunciava os itens que constavam 
em seu isopor dizendo “Água, ói água!”. Ele não deslanchava nas 
vendas, pois os outros vinham atrás dele e diziam “Coca, Guará-Camp, 
cerveja e água mineral”, em tom de voz mais firme e decidido. Muitas 
vezes, nos trens, as pessoas viajavam em grupo. Um queria água, 
outro, Coca-cola, e um outro, cerveja. O novato, que vendia todos 
aqueles itens, demorou a entender essa lógica. Era necessário atender 
o grupo e, dentro dele, cada cliente especificamente.

Havia também situações em que a oferta de certos artigos, em deter-
minados vagões, era bem-vinda. O vendedor de doces caseiros de que 
já falei adotava como tática de venda, por exemplo, na parte da tarde 
de alguns dias da semana, oferecer seus produtos insistentemente 
nos últimos vagões de Santa Cruz e Japeri, aproveitando a chamada 
larica. Era como um Moisés a oferecer maná ao seu povo. E não 
estava no segundo vagão.

Quanto ganha um camelô?

A comercialização de todas essas mercadorias rendia para um camelô 
experiente, em média, cerca de R$ 600 por mês, ou seja, pouco mais 
de dois salários mínimos, na época. Alguns ganhavam bem mais do 
que isso, outros nem sonhavam em chegar perto dessa cifra. Muitos 
reconheciam, porém, que se ganhava ali bem mais do que em muito 
trabalho formal. Mesmo assim, a maioria sonhava em ter “um em-
prego de carteira assinada” um dia. “É para garantir”, diziam alguns, 
se remetendo à possibilidade de problemas de saúde e à chegada da 
velhice, quando a aposentadoria poderia ser uma opção.

Os camelôs eram negros e pardos, em sua esmagadora maioria. Era 
comum desempenharem suas atividades de bermudas, camisetas e 
chinelos. Também era usual, em determinados horários, e dependendo 
do ramal e das mercadorias, comporem suas vestimentas de forma 
mais sóbria, com calças jeans ou de tergal, sapato e camisas leves. 
Moravam, como disse, em localidades distantes, mas poucos pagavam 
aluguel. A maioria vivia em terrenos de posse, em favelas ou em casas 
próprias, pertencentes à família. A maioria era casada e tinha filhos. 
Aquelas pessoas viviam, como diziam, “correndo atrás do prejuízo”.
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mercadorias e disputas

O processo de escolha das mercadorias podia patrocinar mais um foco 
de conflitos entre os camelôs. Como eram compradas no Centro do 
Rio, ou em outras regiões nas quais se instituía um comércio de ata-
cado, o custo com sua compra era praticamente o mesmo para todos, 
embora houvesse nuanças. Como estabelecer o valor para venda? A 
definição dos preços para o consumidor era objeto de negociações 
explícitas e tácitas e, mais uma vez, a presença do “turista” era temida.

O processo de definição dos preços ocorria em reuniões muito rápidas, 
que aconteciam de tempos em tempos, geralmente para discutir a 
ação de um colega que havia aumentado aleatoriamente os preços. 
Durante um período significativo, os preços não oscilavam, mas, 
caso algum produto sofresse majoração na mão do distribuidor, a 
inquietação era evidente. Um camelô que comprasse em um dia, por 
exemplo, uma partida de 50 saquinhos de amendoim a R$ 5,00 e, 
no dia seguinte, comprasse a mesma partida por R$ 6,00, começava 
a falar para os demais que havia ocorrido mudança de preços numa 
certa loja. Os camelôs procuravam orientar o colega a procurar outro 
estabelecimento, onde o preço não havia sido alterado. O camelô 
mantinha o preço durante o expediente e procurava, mais tarde, as 
lojas mais baratas. Durante o dia, porém, os participantes da rede de 
comerciantes de amendoim se comunicavam, alertando para uma 
mudança de preço, em um lugar. Nos dias subsequentes, caso se 
percebesse a padronização do aumento em outras lojas de atacado, 
alguns camelôs mais antigos podiam se reunir, com qualquer número 
– geralmente nas estações São Francisco Xavier e Triagem –, e o 
saquinho ao consumidor, que era comercializado a R$ 0,20, podia 
subir para R$ 0,25. Imediatamente, toda a rede seria informada da 
decisão. O aumento poderia passar a vigorar no dia seguinte ou a 
partir daquele momento mesmo. Neste segundo caso, a cantilena dos 
mais antigos, em suas vendas nos vagões, era o aviso para os demais.

Note-se bem que essa era uma prática entre ambulantes que atuavam 
em um dado ramal, ou seja, entre cascudos e alguns novatos (peixes). 
E este procedimento revelava que existia uma certa hierarquia incons-
ciente na qual existiam cascudos mais antigos que outros, assim como 
novatos que estavam se tornando cascudos. Caso o turista chegasse 
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ali e continuasse praticando o preço anterior, ou outro preço que não 
fosse combinado pelas redes que comercializavam a mercadoria, ele 
não era apenas mal visto, mas indesejado. Passava a ser, assim, alvo 
das estratégias dos ambulantes para se livrar dele e, ao mesmo tempo, 
instrumento a ser utilizado em um dos muitos processos de negociação 
com os vigilantes para a administração dos conflitos naquele lugar. 

Muitas vezes, se livrar de um turista podia ser bom para ambas as 
partes. Os camelôs eliminavam a concorrência, e o vigilante mostrava 
serviço. Ao mesmo tempo, esse processo podia fazer parte de um 
ritual para a passagem de um novato a antigo. Era sinal de que este já 
era conhecedor dos códigos locais e estava apto a se relacionar com 
“eles”, os vigilantes, sem colocar o grupo em risco.

a segurança nos trens: quem vigia os vigilantes? 

Havia três tipos de vigilantes, contratados pela Supervia, quando dei 
por terminada minha pesquisa de campo. No total, cerca de 600 ho-
mens estariam ligados àquela atividade. A maioria era contratada de 
uma empresa denominada GPS – Guarda Patrimonial e Segurança – e 
atuava na vigilância da maior parte das estações e, em alguns casos, 
circulava no interior dos vagões, para prevenir os chamados furtos 
de clientes no sistema, como me explicou em uma ocasião o diretor 
de segurança da Supervia. Um outro grupamento era contratado 
junto à empresa High Protect, que ficava responsável pelo contro-
le da chamada evasão de renda e pela proteção ao patrimônio físico 
da empresa, começando pelos recursos encerrados nas bilheterias. 
Cabia-lhe coibir as práticas de alguns passageiros de tentarem utilizar 
os trens sem pagar, manter vigilância permanente contra o roubo de 
bilheterias e, durante a madrugada, de cabos e fios. Por fim, existiam 
os profissionais denominados GACs – Grupo de Apoio ao Cliente – 
que eram contratados diretamente pela Supervia. Teoricamente, todos 
eles trabalhavam sem portar armas de fogo, com exceção de alguns 
ligados à HP, os quais, segundo a empresa, eram devidamente licen-
ciados e atuavam mais no período noturno.

Na concepção da Supervia, porém, ainda que não figurasse como o 
principal problema a comercialização de produtos em si, a atividade 
dos camelôs contribuía para encobrir a ação de indivíduos crimino-
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sos. Dirigentes da empresa me disseram que alguns se camuflavam 
na atividade de camelô, mas atuavam como “passadores de drogas”, 
“olheiros” dos movimentos nas bilheterias e das condições da segu-
rança e como “informantes” de criminosos, que poderiam molestar 
os clientes nas saídas das estações. A empresa alegava, inclusive, que 
empreendera um serviço de inteligência, que levantara estes dados. 

Estes argumentos, em certa medida, coincidiam com aqueles utiliza-
dos pelo comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, à época. 
Em diferentes oportunidades, o coronel Antunes atribuía à atividade 
comercial de ambulantes, nas ruas da cidade, possibilitar a ação de 
“quadrilhas envolvidas com o crime organizado”. Em um conflito, 
no ano de 2003, em que um guarda municipal foi assassinado a tiros 
numa disputa com camelôs, ele afirmou: 

Venho denunciando há três anos esta situação a 
delegados, comandantes de batalhões e integrantes 
da CPI da Pirataria. Estes ambulantes contratam se-
guranças. Já tivemos guardas queimados, espancados 
e agora este crime premeditado. 

Os vigilantes eram orientados de acordo com essas representações 
contra o segmento ambulante. Em uma ocasião, numa viagem no 
trem de Deodoro, um profissional da GPS me disse ser solidário 
com aqueles pais de família que estavam ali para “ganhar algum”. 
Contudo, ele tinha de pensar no passageiro e não permitir que nenhum 
camelô atuasse. Eles tinham informações de que entre os camelôs 
havia aqueles que atuavam como olheiros de assaltantes que rendiam 
passageiros na saída das estações.
É possível que estivesse em curso, sobre a atividade comercial ambu-
lante, o que o sociólogo Michel Misse designou por sujeição criminal, 
“um processo social que incide sobre a identidade pública e muitas vezes 
íntimas de um indivíduo” (MISSE, 1999, p. 210). Vários elementos 
destacados pelo autor pareciam presentes nessas linhas de argumentação 
contra os camelôs. Além de serem considerados “desviantes, divergen-
tes, problemáticos ou ilegais”, passavam, de acordo com os discursos 
relatados, a ser interpretados como principalmente criminosos. Os 
ambulantes, porém, procuravam opor a esta identidade, atribuída pela 
Supervia e seus representantes, a clássica representação do trabalhador, 
muito embora reconhecessem que havia, entre eles, “alguns que vêm 
aqui para fazer bobagem”.
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os “gps”

O grupo mais numeroso, entre os vigilantes, era formado por profis-
sionais da GPS, conhecidos por utilizarem uniformes cinza, coletes 
de cor amarela e sapatos pretos, reforçados. Munidos de rádios, 
andavam sempre em grupo. No mínimo, atuavam em dupla. Na 
rotina de serviço, eram organizadas equipes distintas para atuar nas 
plataformas, de maneira fixa, e outras para circularem nos trens. As 
equipes de vigilância eram organizadas por ramal e, em praticamente 
todos os segmentos, desempenhavam a atividade de recolhimento das 
mercadorias dos camelôs.

A rotina dos guardas da GPS podia ser resumida da seguinte maneira: 
por volta das 4h30min de cada manhã, alguns vigilantes assumiam o 
controle das estações, dispensando vigias da HP que as guardavam 
no período noturno. Muitos destes vigilantes moravam em localida-
des próximas às estações pelas quais ficavam responsáveis. Outros, 
que assumiam estações mais distantes, se deslocavam pela cidade de 
acordo com as ordens elaboradas por um supervisor. Eram levados 
às estações por transportes fretados pela Supervia. Outros, já nas 
primeiras horas, ficavam responsáveis por circular nos trens e atuar 
preventivamente contra o surgimento de conflitos pela manhã. Nos 
horários de pico, os vigilantes se concentravam principalmente nas 
plataformas e em localizações estratégicas que permitissem o acesso 
aos mais variados ramais.

A estratégia da vigilância da GPS, ao longo do dia, era concentrar 
suas atividades no ramal Deodoro que, como foi demonstrado, recebia 
um público bastante diversificado do ponto de vista socioeconômico, 
se comparado com os demais ramais. No meu entender, isso fazia 
parte da estratégia da empresa de disputar com as empresas de ônibus 
um público de classe média que residia nos bairros da Zona Norte 
carioca. O aumento dessa clientela não só reverteria em aumento da 
receita direta, como também na possibilidade de estabelecer contratos 
de propaganda com empresas que se interessassem por esse perfil 
consumidor. 

Além disso, os vigilantes se fixavam também em algumas estações 
estratégicas, que permitiam acessar trens que iam para diferentes 
direções. Assim, equipes se revezavam nas atividades de andar nos 
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trens e ficar nas plataformas, em cada ramal. Partindo da Central, a 
primeira estação a concentrar um contingente significativo de vigi-
lantes era São Cristóvão, pois permitia o acesso a praticamente todos 
os ramais. Apenas os trens que iam para Japeri e Santa Cruz não 
paravam ali. Estes, no entanto, paravam logo depois, na estação São 
Francisco Xavier, também ponto de concentração de vigilantes. Dali 
se podiam acessar os ramais Deodoro, Japeri e São Cristóvão. Por 
essa razão, era também um dos lugares com grande concentração de 
camelôs, que procuravam, no entanto, se colocar em uma das extre-
midades da plataforma para evitar, tanto quanto possível, a presença 
dos profissionais de segurança.

Outros dois pontos de concentração de vigilantes eram as estações 
Engenho de Dentro e Deodoro, pelo mesmo motivo. Acima de 
Deodoro, tanto em direção a Santa Cruz, quanto em direção a Japeri, 
a atuação dos GPS se restringia, praticamente, a algumas poucas 
estações. Evitavam-se, tanto quanto possível, confrontos com pessoas 
com histórico criminal nas chamadas estações problemáticas, com 
registro de violência e penetração do tráfico de drogas, conforme 
informações da Batalhão de Policiamento Ferroviário (BPFer).

Paralelamente à estação São Francisco, ficava a de Triagem, que per-
mitia o acesso aos ramais Belford Roxo e Saracuruna. Esta poderia 
ser um lugar para fixação dos vigilantes, se não fosse um problema: 
a estação de Triagem era, segundo se dizia, controlada por trafican-
tes de droga da favela do Jacarezinho. Assim, a supervisão da GPS 
orientava seus subordinados a evitar, tanto quanto possível, parar por 
ali. Afinal, além de os guardas não terem proteção e treinamento para 
lidar com aquele tipo de situação, aquela era uma atribuição do BPFer, 
enfatizavam os vigilantes em algumas das conversas que travamos.

Talvez por esse motivo, muitas reuniões dos camelôs, para discutir 
suas estratégias de ocupação nos ramais, ocorriam na estação de Tria-
gem. Ali, dificilmente os vigilantes ousariam usar de alguma forma 
de violência contra os ambulantes. Alguns profissionais de segurança, 
reafirmando a representação orientada pela Supervia, se aproveitavam 
dessa tática para enfatizar a opinião de que a atividade do camelô 
servia para encobrir “atividades criminosas” no ambiente dos trens. O 
fato é que, por não poder se fixar em Triagem, a estratégia da guarda 
era circular pelos dois ramais, evitando uma vez mais as chamadas 
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estações problemáticas. Este esquema de operação acabava, em certa 
medida, servindo de padrão para outros segmentos de vigilantes, cujas 
atribuições deveriam ser diferenciadas. 

os “Hp” e os “gaC”

Os guardas da HP, como eram chamados pelos camelôs, usavam blusas 
pretas e calças azuis jeans. Também andavam em grupo e dispunham 
de rádios tipo walkie-talkie, usados em diferentes frequências. Dessa 
forma, comunicavam-se entre si, com a supervisão do serviço, que 
acionaria a Polícia Militar, e, se necessário, com os profissionais da 
GPS e do GAC. Suas atividades deveriam se circunscrever a ações 
que evitassem, por um lado, que passageiros pulassem os muros das 
estações, passassem por buracos neles existentes, ou, simplesmente, 
utilizassem as passagens de nível para ter acesso aos trens sem pagar. 
Por outro lado, deveriam prevenir o roubo às bilheterias do sistema. 

Vários camelôs, porém, se queixavam de que eles, algumas vezes, uti-
lizavam medidas repressivas contra o comércio ambulante. A alegação 
era de que partia dos ambulantes a maioria das atitudes responsáveis 
pela evasão de renda ou que seriam potenciais criminosos. Muitas 
vezes, esta repressão era feita de forma violenta.

Alguns camelôs me informaram que vigilantes da HP cobravam 
propinas para devolverem as mercadorias. Para eles, isso tinha uma 
explicação. Desde a criação do GAC, seus vigilantes eram os únicos 
que tinham um talonário de notas nas quais se registrava o nome 
do ambulante, o horário da “apreensão” – ou recolhimento, como 
pensava a Supervia –, o tipo de mercadoria e o local da ocorrência. 
Com essa nota, o camelô poderia ir até a Central em até 24 horas, e, 
mediante a apresentação da nota fiscal das mercadorias, reaver seus 
pertences. Caso a mercadoria não fosse procurada, como ocorria na 
maioria esmagadora das vezes, poderia ser doada a orfanatos e de-
mais instituições de caridade. Segundo os camelôs, como a HP não 
tinha essa nota, alguns vigilantes procuravam resolver o problema 
ali mesmo. Sobre esta atitude, um ambulante me disse certa vez que 
aquela seria “uma função da GPS, não do HP”. Na verdade, quem 
tinha essa prerrogativa era o GAC, mas o histórico de atuação da GPS, 
ao longo dos anos, já havia imprimido sua marca de legitimidade.
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Ao agir assim, um HP era malvisto pelos ambulantes, por engrossar 
as fileiras dos responsáveis pela repressão de suas atividades. Por 
outro lado, os membros do GAC, que tinham entre suas atribuições 
fiscalizar a atividade dos vigilantes terceirizados, também não gosta-
vam do que podia ser considerada uma intromissão em seus assuntos. 
Eles usavam calças cáqui, blusas pretas e sapatos, como os utilizados 
pelos funcionários da GPS. A logomarca em suas camisas era da 
própria Supervia e se viam em uma situação ligeiramente superior 
também em relação aos vigilantes da GPS. Os ambulantes já estavam 
familiarizados com as prensas do pessoal da GPS que, desde 1998, 
atuava no sistema. Nos últimos meses de minha pesquisa, porém, 
caso as ações contra camelôs não fossem reportadas para alguém do 
GAC, estas poderiam ser classificadas por estes últimos como uma 
“extrapolação da função” do GPS ou mesmo do HP.

Essas opiniões atravessadas abrigavam motivações outras das quais 
tomei conhecimento com o passar do tempo. A Supervia adotara uma 
estratégia de segurança em que o estudo estatístico das ocorrências se 
transformara em uma diretriz das ações. Na sala da direção de estações 
e seguranças, por exemplo, havia um quadro no qual se acompanhava 
– mês a mês, ramal por ramal, estação por estação – a ocorrência de 
situações delituosas. Este acompanhamento tinha como objetivo a 
diminuição ou ampliação de determinados indicadores. Para atingir 
tais fins, a empresa instituíra prêmios e vantagens para as equipes 
que melhor atuassem no alcance destes indicadores, nos ramais ou 
estações sob sua responsabilidade. Entre estes, havia a possibilidade 
de aumento episódico da remuneração – a título de gratificações, 
horas extras, tíquete-refeição ou distribuição de cestas básicas –, 
como também de promoções a partir de indicações às chefias das 
empresas ou a contratação para o GAC. Tal vínculo significava ser 
empregado diretamente ligado à Supervia, com função considerada 
menos perigosa, mais bem remunerada e com poder de fiscalização 
das práticas de ambulantes e dos vigilantes terceirizados.

Um vigilante, considerando sua localização na estrutura de uma das 
empresas, a incidência de gratificações e outras vantagens, recebia 
entre R$ 600,00 e R$ 1.300. O dado me foi passado por um profis-
sional do GAC, que já passara pela GPS e dizia ser conhecedor da 
estrutura de salários da HP. Como se vê, dispunham de rendimentos 
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próximos aos do público que serviam. Alguns deles não ganhavam 
mais do que muitos ambulantes. A maioria era constituída de negros 
e pardos; apresentava estatura mais alta e de maior compleição física, 
se comparada à maior parte dos camelôs ou usuários dos trens.

Curioso era notar que algumas das aspirações dos vigilantes não se 
distanciavam daquelas que me haviam sido reveladas por camelôs. 
A maioria dava muito valor ao título universitário e, por isso mesmo, 
quando se convenciam de minha identidade de pesquisador, contri-
buíam sem muitas hesitações. O vigilante do GAC, citado acima, era 
estudante de direito em uma universidade privada e estava muito cha-
teado, pois não tinha mais recursos para manter a matrícula. Conheci 
ambulantes em situação análoga, assim como alguns que possuíam 
o nível superior e eram destacados nos relatos dos demais colegas 
como gente que não deveria estar por ali.

  a polícia militar observa

Quem acompanhava ao largo esse conjunto de operações, que en-
volviam vigilantes e camelôs, eram os policiais militares ligados ao 
BPFer. Estes me diziam que a atuação de todos eles, camelôs, GPS, 
HP, GAC, “era tudo ilegal”. O camelô não podia estar ali, pois não 
tinha autorização. Estava errado. Mas entendiam que aquele era um 
“problema social”, relacionado ao desemprego que se observava no 
país. A função dos vigilantes, portanto, era tirar o ambulante do lo-
cal e não sua mercadoria. Logo, estava errado também. Um HP que 
agisse com violência contra uma pessoa que estivesse pulando um 
muro (e volta e meia isso acontecia) estava extrapolando em suas 
atribuições, e por aí vai. 

Um policial me disse, em uma entrevista, que já estava até cansado de 
levar GPS para a delegacia, pois vários camelôs denunciavam aquilo 
como furto. “O problema é que isso não é furto; é roubo mesmo”, 
disse. Para ele, os ”guardinhas” tinham de ser detidos, pois volta e 
meia incorriam em “usurpação do poder da polícia”. E acrescentou: 
“Na hora de tomar tiro de vagabundo, eles botam o galho dentro e 
sobra pra gente. Que papo é esse, então, de esculachar trabalhador?” A 
Supervia, por sua vez, reconhecia como irrisório esse tipo de conflito 
entre vigilantes e a Polícia Militar. “Cinco casos em 100”, estimavam.
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Voltando aos GPS, poucos reconheceram a existência de episódios 
que envolviam a detenção de vigilantes pela Polícia Militar. No 
entanto, se queixavam de que havia momentos em que um vigilante 
ficava exposto, sem a proteção da Supervia, e, principalmente, da 
empresa que o contratara, a qual “tirava o cu da reta”. Por outro lado, 
desconfiavam das atitudes de determinados policiais que atuavam 
nos trens à paisana. Diziam que aquele tipo de presença policial era 
ilegal – o P2 – mas que se viam constrangidos a se relacionar com 
eles, pois muitos já estavam lá “desde o tempo da Rede Ferroviária”. 
Não sabiam se a Supervia tinha conhecimento da existência deles 
ou se era uma forma de inserção de outros agentes de segurança, de 
maneira autônoma.

mais conflitos

Os GPS – grupo mais numeroso de vigilantes privados e de maior 
contato com os camelôs – também tinham em seus quadros diferentes 
tipos de vigilantes, de acordo com a experiência. Tal como observado 
entre os camelôs, eles tinham problemas com aqueles mais novos 
– também chamados de novatos. Muitos destes, porém, tinham por 
característica querer “mostrar serviço”. Havia os mais exaltados, que 
eram chamados por vigilantes e camelôs mais antigos de vibradores. 
Um vibrador era um problema, pois não dominava ou não queria 
reconhecer os códigos de convivência vigentes nos mais diferentes 
ramais, de acordo com o cotidiano. Era uma ameaça ao equilíbrio 
mantido entre os vigilantes e camelôs.

Esse cotidiano de negociação envolvia diferentes táticas, tanto por 
parte de ambulantes, quanto de vigilantes, mas tinha como uma ideia 
fundamental o respeito entre as partes. Afinal, o ambulante podia 
ser o problema mais visível para a GPS, mas não era o único e, se-
gundo alguns vigilantes, não era o principal. Diante do crescimento 
da violência no Rio de Janeiro, e do tráfico de drogas em algumas 
estações, a possibilidade de um confronto entre criminosos e policiais 
era constante. Era comum, inclusive, haver tiroteios em determinadas 
estações e horários, colocando em risco a integridade dos clientes da 
Supervia. O fato é que vigilantes, que tinham como concepção atuar 
preventivamente, visando à proteção dos clientes nas “áreas de risco”, 
recorriam algumas vezes a conversas com camelôs mais experientes. 
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Eram “os mais chegados”, que poderiam ter acesso a um conjunto de 
informações ao longo das viagens que, evidentemente, era vedado 
aos profissionais de segurança.

Os camelôs, por sua vez, não atuavam como alcaguetes, pois este 
tipo de prática é muito malvista entre camelôs, vigilantes, usuários 
dos trens e muitos outros atores que circulavam naquele espaço. 
Todavia, dependendo do vigilante envolvido, os ambulantes podiam 
emitir opiniões sobre o cotidiano dos trens, ou mesmo sobre uma certa 
viagem, na condição de passageiros que eram. Falavam como tinham 
percebido certos movimentos, em determinadas situações, e como 
se sentiram. “Para bom entendedor, um pingo é letra”, disse certa  
vez um de meus interlocutores, ao citar uma situação em que dissera 
a um vigilante “gente boa” que se sentira intimidado ao passar, num 
certo horário, na estação de Vigário Geral.

Um sindicato informal

Administrados com os recursos locais, os conflitos existentes no sis-
tema ferroviário não agradavam aos atores, em particular os camelôs. 
Havia alguns anos que a regularização das atividades tinha passado 
a ser uma meta para aquele contingente, antes mesmo do surgimento 
da Supervia. Quando a administração dos trens estava sob o controle 
da CBTU ou da Flumitrens, foram feitas gestões com este intuito, 
sem muito sucesso. Para dar fim aos “abusos”, segundo diziam os 
ambulantes, faltava uma melhor organização.

Com a Supervia, as possibilidades de negociação, nos primeiros 
anos, pareciam reais. Afinal, a empresa estava assumindo o controle 
do sistema, propondo mudanças significativas. Uma delas dizia 
respeito à utilização de vigilância própria, em substituição à polícia 
ferroviária. Ainda que amparada pela criação do BPFer, também em 
1998, o serviço de segurança da empresa apostava em um processo que 
ela chamou de “reeducação do público”, nas entrevistas concedidas 
a mim. Com o tempo, as negociações aconteceram com resultados 
positivos.

Um dos efeitos das conversas entre camelôs e a empresa foi a criação 
do Sindicato dos Ambulantes dos Trens da Central do Brasil, o Sin-
datrem. Foi fundado em março de 2000 e conseguiu, no seu primeiro 
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ano de mandato, promover o que os camelôs designaram como uma 
“trégua”, entre camelôs e vigilantes. Em um período de 14 meses, foi 
interrompida a atividade de recolhimento ou apreensão de mercadorias 
por parte da vigilância da GPS, que antes dessa época chegou a contar 
com, aproximadamente, 900 homens empregados. Em contrapartida, os 
camelôs eram orientados a não sujar trens e plataformas e, percebendo 
sujeira, recolher o lixo com saquinhos. A entidade tinha, em pouco 
tempo, atingido o status de interlocutor reconhecido da Supervia para 
discussão dos conflitos entre a empresa e os camelôs.

Sua principal função, no entanto, era tentar junto à Supervia a normali-
zação da atividade ambulante naquele espaço. Apesar da difícil tarefa, 
o sindicato não existia materialmente. Não tinha sede, cadastro ativo 
de sócios, mensalidades fixas, ou outros elementos que caracterizariam 
uma entidade desse porte. No entanto, do ponto de vista dos atores 
sociais que o conceberam, ele era muito ativo. Logo nos primeiros 
meses de atividade, realizaram um levantamento relacionando 950 
ambulantes por ramal, locais de moradia, mercadorias vendidas, 
entre outras informações relevantes sobre aquele público. Logo se 
percebeu que o contingente era muito heterogêneo, havendo um nú-
mero razoável de camelôs relacionados que não concordavam com 
a legalização, assim como um grande número que sequer respondeu 
aos questionários do sindicato. 

Era constituído de uma diretoria de quatro membros: presidente, vice-
-presidente, secretário-geral e tesoureiro. O segredo da organização 
era a representação por ramal. Eram dezenas de camelôs, dispostos 
nos cinco ramais, que ficavam responsáveis por informar aos seus 
colegas como estavam (e, na maioria das vezes, como não estavam) 
as negociações com a Supervia e, principalmente, quais eram as 
orientações da diretoria do sindicato para que se evitassem confli-
tos desnecessários. A principal recomendação era que os camelôs 
evitassem sujar os trens, “para não perturbar os clientes”. Esta era a 
argumentação central da empresa contra os ambulantes.

regularização e conflito: a sujeira como símbolo

Em 2000, o Sindatrem e a Supervia realizaram reuniões nas quais 
se discutiu um projeto de regularização da atividade ambulante. A 
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Supervia encomendou sua elaboração a uma empresa de consultoria 
denominada Spectatore. Este projeto consistia na constituição de uma 
cooperativa, por parte dos camelôs, ficando o sindicato como respon-
sável pela mobilização da mão de obra. Nem todos os ambulantes 
em atividade teriam lugar no novo projeto. A venda de mercadorias 
seria centralizada em uma única empresa, e os camelôs passariam a 
utilizar uniformes e equipamentos padronizados. Todos os ambulantes 
teriam de ter autonomia e pagar a Previdência Social.

A proposta dividiu as opiniões entre os camelôs. Alguns achavam que 
ela permitiria manter a atividade e poria fim à violência. Outros, no 
entanto, achavam que os camelôs legalizados passariam a ser vítimas 
da violência de uma minoria que não conseguiria ou não poderia se 
regularizar, devido a problemas com a justiça ou seus vínculos com 
atividades ilícitas observáveis no sistema ferroviário. Diante do im-
passe, as negociações não avançaram.*1

A versão da Supervia para o não andamento do projeto, porém, era 
calcada em uma visão de desorganização do segmento ambulante. 
Para ela, o sindicato não representava os camelôs, mas apenas uma 
pequena parcela que, segundo eles, “seguia o Azulão”. Por outro lado, 
os dirigentes da empresa que haviam se envolvido nas negociações 
desconfiavam de que os camelôs não conseguiriam manter aquela 
atividade com os contornos disciplinares que o projeto evidenciava. 
Já estavam, por assim dizer, acostumados com a desorganização, com 
a sujeira e a baderna.

Em uma das oportunidades em que ouvi os dirigentes da Supervia, 
eles deixaram claro que a sujeira resultante da atividade ambulante 
era o que mais incomodava a empresa. “Os clientes reclamam muito”, 
disse um dos coordenadores de estações e segurança. A informação, 
porém, não coincidia com aquelas que a própria empresa coletava 
junto aos usuários. Afinal, esta mantinha um quadro de reclamações 
e elogios, para premiar os funcionários que desempenhavam suas 
atividades nas estações e composições.

Os camelôs, muito embora não concordassem inteiramente com 
os argumentos da empresa, procuravam se adequar a eles. Diziam, 

* Entre as atividades ilícitas, por exemplo, estava a participação de alguns indivíduos que se 
diziam ambulantes no comércio de drogas.
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em várias oportunidades, que “quem suja o trem é o passageiro”. 
Com discursos como este, reduziam sua participação na poluição 
do ambiente à sua condição de repassador de mercadoria. Isso, 
evidentemente, era apenas parte do que realmente acontecia. Vários 
camelôs não só sujavam deliberadamente composições e plataformas, 
ao consumir os próprios produtos, como poluíam ritualmente o espaço; 
seja ao desembalar as caixas dos produtos que iam comercializar, seja 
acionando o dreno das caixas de isopor, para aliviar o peso da água 
resultante da liquefação do gelo. Contudo, a orientação do sindicato 
era, além de não sujar, recolher o lixo deixado para trás.

Noções de pureza e impureza, como chamara a atenção Mary Douglas 
(1976), uma vez mais surgiam no horizonte discursivo e explicativo, 
contribuindo para formulações de categorias e estratificações sociais, 
hierarquizando práticas e posições no ambiente urbano. Elas estariam 
dispostas, portanto, em um universo semântico e de sentidos no qual o 
lixo, em si, configuraria um símbolo dotado da capacidade de evocar 
múltiplos significados, relacionando não só características indesejá-
veis para o ambiente, mas também para determinado grupo humano, 
na perspectiva de outro grupo.

Um símbolo, no entanto, se vincula a ritos, nos quais os homens 
recriam as categorias. Neste processo, emprestam significados que, 
uma vez sensorialmente perceptíveis, passam a ser acessíveis à ação 
propositada da sociedade (TURNER, 1974, p. 42). No próximo capítu-
lo, ao me encaminhar para a conclusão, me deterei sobre um conjunto 
de ações que identifiquei como um ritual vivenciado por camelôs, 
vigilantes e outros personagens, demandando interações recíprocas.



Camelôs e vigilantes:  
um ritual a expliCitar  
o Conflito e a 
Complementaridade

Se eles vêm, eu não vou. Se eles estão num canto, eu 
tô no outro. E assim vou passando o dia e levando 
pra casa o leite dos meninos (Rivaldo, falando de seu 
cotidiano de camelô nos trens da Central).

Por tudo o que foi dito no capítulo anterior, espero ter conseguido 
expressar que tanto camelôs quanto vigilantes, embora não fossem 
segmentos homogêneos, tinham formas peculiares de apropriação 
do espaço, baseadas em diferentes motivações e vínculos. Tendo em 
vista a inevitável proximidade de suas inserções e os valores morais 
estruturantes dos diferentes espaços sociais que compartilhavam – os 
trens, as plataformas, os bairros de moradia, além do pertencimento 
étnico cultural à categoria pardo e, em muitos casos, a afinidade 
religiosa e de gênero –, suas práticas, a meu ver, podiam ser 
complementares. A existência de um alicerçava a permanência do 
outro. Ainda que os vigilantes encerrassem em si a representação do 
poder, este era mediado pela atenção dos demais atores, vigilantes 
alternativos sobre a moralidade que cobrava respeito e consideração 
de forma permanente nas diferentes apropriações do espaço. 
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Neste sentido, uma das respostas à questão que formulara inicialmente 
– ou seja, como os camelôs comercializavam suas mercadorias, se 
suas atividades não eram autorizadas e, por outro lado, eram repri-
midas – é que ambas as práticas transcorriam tendo como referências 
valores comuns que estruturavam não só as práticas dos comerciantes 
ambulantes e dos vigilantes, mas a quase totalidade das formas de 
conduta observadas no interior do sistema ferroviário.

A convivência entre estes atores se desenvolvia em um drama diá-
rio, acompanhado e testemunhado por muitos outros atores. Logo, 
cumpre-me, para ampliar minhas conclusões, apresentar a forma ritual 
como esta convivência complementar se viabilizava e, por fim, apon-
tar para possibilidades de interpretação para duas categorias-chave, 
inerentes ao que chamo de processo ritual: o derrame e o esculacho.

A ideia de ritual é empregada aqui em um sentido amplo, dissociado do 
sentido moral-religioso que este termo detinha até o trabalho seminal 
de Gennep (1978), dada a influência que Émile Durkheim exerceu na 
antropologia ocidental (MERCiER, 1986, p. 112-113). Sentido este 
que continuou a ser desafiado por estudiosos como Edmund Leach, 
um dos primeiros antropólogos a questionar o ritual como uma técnica 
para atingir fins, como teria sugerido Malinowski em suas observações 
entre os trobriandeses, e a entendê-lo como um processo que diria 
algo sobre aqueles que o praticam (LEACH, 1995, p. 75). 

Adotando essa perspectiva inicial, tais processos encerrariam “uma 
reafirmação periódica dos termos nos quais os homens de uma dada 
cultura devem se comportar uns com relação aos outros para que haja 
o mínimo de coerência na vida social” (MELLO; CUNHA, 1998, p. 
71). Esta definição resulta, por fim, das contribuições teóricas de Vitor 
Turner, que adotou o ponto de vista de Mônica Wilson ao concordar que 
“os homens revelam no ritual aquilo que os toca mais intensamente e, 
sendo a forma de expressão convencional e obrigatória, os valores do 
grupo é que são revelados” (WiLSON Apud TURNER, 1974, p. 19).

A abordagem de Turner (1974) sobre os processos rituais privilegia 
as dimensões do drama social e do conflito, assim como a incidência 
do estado de liminaridade no qual as entidades e os sujeitos liminares 
“não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições atribuí-
das e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimoniais” 
(TURNER, 1974, p. 117). 
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Tais processos, no ambiente dos trens da Central, estavam encerra-
dos no interior de dramas sociais nos quais, mesmo considerando 
as particularidades hierarquizantes da sociedade brasileira, se podia 
desenvolver uma consciência de direitos ou a percepção de vilipên-
dio dos mesmos. Tratava-se de um contexto em que, como lembrou 
Roberto DaMatta, as formações sociais “altamente diferenciadas, ato-
mizadas e individualizadas” pareciam estar a serviço dos indivíduos 
que, por definição, já se encontravam separados. Os ritos, portanto, 
“seriam ocasiões de totalização, momentos nos quais é possível dis-
cernir concretamente ou não (dependendo do rito) grupos e categorias, 
inclusive de pessoas”.

Para melhor explicar o que chamo aqui de ritual, tomarei como refe-
rência apenas um dos muitos trajetos possíveis para comercialização 
das mercadorias, partindo da Central do Brasil.

Assim, na convivência cotidiana nos trens entre camelôs, passagei-
ros e vigilantes contratados pela Supervia – para nomear alguns dos 
principais atores em contato permanente –, as formas de comunicação 
envolviam, principalmente, atitudes corporais, gestos, olhares e não 
olhares, característicos de cada segmento social, todavia, inseridos 
numa ética-estética de quem é do lugar e conhece os códigos para que 
se tornem possíveis interações que alinhavem práticas e discursos.

Os conceitos de interação, desempenho e representação serão em-
pregados a seguir com os significados atribuídos por Erving Goffman 
(2002), ou seja, como atividades de indivíduos ou grupos de indiví-
duos visando influenciar outros. Particular importância tem aqui o 
conceito de desempenho, sobretudo porque este se efetiva diante de 
uma plateia de observadores e co-participantes. No caso dos trens, as 
interações que relacionavam camelôs, vigilantes e outros atores eram 
permanentes, possibilitando o surgimento de relacionamentos sociais 
e, nestes, a definição de papéis sociais a promulgar direitos e deveres 
ligados a uma determinada situação (GOFFMAN, 2002, p. 24). 

aspectos normativos regulamentados

A contratação de vigilantes, pela Supervia, e as orientações que 
informavam suas atividades propugnavam a manutenção da ordem 
que, naquele lugar, significava a observância do que estava exposto 
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no Regulamento do Transporte Ferroviário. O referido regulamento, 
no que tangia às relações entre vigilantes e camelôs, era expresso nos 
trens e nas plataformas como o conteúdo do seu artigo 40, recitado 
de cor por estes dois personagens:

É vedada a negociação ou comercialização de pro-
dutos e serviços no interior dos trens, nas estações e 
instalações, exceto aqueles devidamente autorizados 
pela Administração Ferroviária

Parágrafo Único: É proibida também a prática de 
jogos de azar ou de atividades que venham a per-
turbar os usuários.

O artigo 41 da mesma portaria ainda obsersava que 

A Administração Ferroviária poderá impedir a 
entrada ou permanência, em suas dependências, 
de pessoas que se apresentem ou se comportem de 
forma inconveniente.

O equilíbrio da convivência, de que falamos no capítulo anterior, se 
depositava em um exercício diário e dinâmico de interpretações dessa 
regulamentação. Tais interpretações eram alcançadas de acordo com 
um ritual muito preciso, do qual participavam não só estes dois atores 
principais – o camelô e o vigilante (particularmente, o GPS) – mas 
outros tantos que, nos contextos mais agudos da disputa, assumiam a 
cômoda identidade de passageiros, declinando de tantas outras utili-
zadas nas mais diferentes formas de apropriação tratadas neste texto.

o ritual

Durante a maior parte do dia, o comércio ambulante se apresentava 
como uma dinâmica ativa e discursiva. Como vimos, a comercializa-
ção de produtos na estação Pedro ii tinha sido proibida pela empresa 
Supervia. “É o cartão de visitas”, dissera-me um vigilante, certa vez. 
Nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, também não se per-
cebia concentração de ambulantes nas estações próximas ao Centro, 
como Lauro Muller (Praça da Bandeira); São Cristóvão; Derby Clube 
(Maracanã) ou Mangueira. As atividades eram desenvolvidas mais 
incisivamente a partir de dois pontos: da estação de São Francisco 
Xavier e Triagem.
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Os vagões dos trens que saíam da Central do Brasil, durante todo o 
dia, eram vistoriados por pelo menos dois vigilantes. Em seus incon-
fundíveis uniformes, eles se certificavam de que não havia pessoas 
que se apresentassem ou se comportassem “de forma inconveniente”. 

Este ritual era repetido em outras estações grandes, como Engenho de 
Dentro, Deodoro e, claro, nas estações terminais. Nestas inspeções, 
a venda de produtos, que contrariava o artigo 40 do Regulamento 
dos Transportes Ferroviários, era a atitude inconveniente que, teori-
camente, não podia ser tolerada. Todavia, como já ficou evidente, a 
vistoria não impedia que o comércio se realizasse. 

Mas quando se iniciava o ritual? Ora, as vendas, como disse, podiam 
começar em uma estação mais distante. isso não significava, porém, que 
os ambulantes surgiam obrigatoriamente de uma plataforma no meio 
do trajeto. Muitos deles, na verdade, partiam da estação de origem do 
trem. Entender como isso era possível permitia visualizar o início do 
ritual. Um passageiro de primeira viagem podia se surpreender quan-
do, como num passe de mágica, caixas de isopor enormes, carregadas 
de refrigerantes e cervejas, ou então varais com dezenas de produtos 
surgiam não se sabia bem de onde. Uma observação atenta sobre os 
momentos que antecediam a partida do trem, assim como em relação aos 
momentos de inspeção dos vagões me ajudaram a solucionar o mistério.

O fato é que os produtos, que eram comercializados nos trens, eram 
vendidos nos depósitos de atacado. O Rio de Janeiro estava repleto 
destes estabelecimentos, particularmente nas imediações da Central 
do Brasil. Havia, como já foi dito, aqueles que eram vendidos em mer-
cados de atacado localizados em Madureira, Campo Grande, Caxias, 
entre outros. Segundo os camelôs, uma parte significativa das merca-
dorias era adquirida pelos ambulantes ali mesmo, no Centro do Rio.

Os ambulantes acessavam os trens com estas mercadorias pela roleta 
como todo e qualquer passageiro. Afinal, muitos portavam as mais 
diferentes modalidades de bolsas e pacotes. isso parecia razoável. Por 
outro lado, o direito de ir e vir não podia deixar de ser reconhecido 
pela Supervia, pelo menos no contexto social da vida urbana no qual 
uma pessoa pagava para ter acesso a um serviço. Contudo, ao passar 
na roleta com os produtos, os camelôs deveriam chamar a atenção, 
mas isso não ocorria.
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Era comum perceber a movimentação de muitas caixas grandes, de 
variados produtos, passando, por exemplo, pelas roletas da Central 
do Brasil. Às vezes, elas dificultavam o acesso dos demais usuários. 
Estas caixas quase sempre estavam bem amarradas, como se fossem 
aguardar muito tempo até chegar a algum destino. Muitas vezes, po-
rém, eram desamarradas e seu conteúdo dividido dentro do próprio 
trem, entre quatro ou cinco ambulantes. Estes iniciavam no melhor 
momento a venda das mercadorias em seu interior: doces, pirulitos, 
chocolates, biscoitos, batatas fritas, entre outras. Esta movimenta-
ção de produtos acontecia durante todo o dia, em muitas estações. 
Passavam, na maioria das vezes, pela roleta e não sofriam nenhum 
tipo de restrição.

Por outro lado, quando os vigilantes iniciavam suas vistorias, uma 
grande quantidade de pessoas aguardava pela saída da composição 
com bolsas enormes, a maioria delas preta ou azul-marinho. Muitas, 
porém, estavam molhadas ou pingando água, resultado do processo 
de liquefação do gelo que era utilizado para gelar refrigerantes, águas 
e cervejas que seriam, claro, comercializados. Não raro percebiam-se 
bolsas e sacolas em formato de caixas de isopor ou saliências que de-
nunciavam latas cilíndricas, daquelas que acondicionam refrigerantes, 
entre outros formatos. Em muitas situações, os vigilantes passavam 
por estes passageiros como se nada percebessem.

Uma vez que o trem se punha em movimento, era preciso, na ótica 
do ambulante, saber qual o melhor momento para que os produtos 
fossem oferecidos aos seus clientes. Como disse anteriormente, as 
estações onde a maioria dos ambulantes entrava em ação era a de São 
Francisco Xavier ou Triagem; estas serviam para transferência entre 
vários ramais, ainda que, vez por outra, a própria estação ou o trem 
pudessem estar lombrados. O segredo da atividade residia no domínio 
das informações contidas na grade de horários dos trens. Saber, com 
precisão, o momento em que cada trem passava, em cada uma das 
estações, de forma a evitar o encontro com os vigilantes. 

O ideal era sair de um trem e entrar imediatamente no outro. Ao 
deixar a composição, sempre que possível, os produtos deviam ser 
guardados nas bolsas ou nas caixas, protegidos dos olhares do públi-
co. Contudo, caso fosse necessário se deter por alguns minutos em  
uma estação, o usual era que o camelô se posicionasse sempre em uma 
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das extremidades. Percebi que em muitas estações existiam acordos 
tácitos. Os vigilantes andavam até uma certa região da plataforma. 
Os camelôs deviam se manter discretos, com suas bolsas fechadas e 
mercadorias guardadas. Alguns optavam por esconder seus perten-
ces nas plataformas. Essa operação, contudo, devia ser conduzida 
cuidadosamente para que os vigilantes não percebessem. Podia ser 
considerada falta de respeito, sobretudo aos olhos dos passageiros 
que testemunhavam tais movimentos nas plataformas, o que desmo-
ralizaria a autoridade do vigilante.

Caso ocorresse um encontro com os guardas, particularmente no inte-
rior dos trens, era preciso agilidade para guardar as mercadorias na tal 
sacola ou saco plástico, e fingir que sua presença ali não se vinculava 
às práticas comerciais. Caso houvesse um culto em curso, bastava 
se colocar nas proximidades, com cuidado para não invadir o espaço 
da igreja. Mesmo que determinado ambulante já fosse conhecido 
da vigilância, ou tivesse sido vítima de um derrame, ele poderia se 
esquivar da repressão a suas atividades comerciais, se tivesse tempo 
de dissimular sua prática, e os vigilantes ficassem satisfeitos com 
sua interpretação. 

Essa satisfação, no entanto, dependia de que eles acreditassem que o 
público que assistia à manobra interpretava essa atitude como respei-
tosa. Os atores, a meu ver, procediam a uma espécie de representação, 
cujas performances deviam conduzir a um resultado tal que a vigi-
lância não parecesse enganada ante os olhos dos outros usuários dos 
trens. O ambulante, portanto, devia demonstrar respeito à presença 
do vigilante e este, por sua vez, consideração com a situação social 
do camelô, redundando em tolerância com o fato de que a prática 
comercial continuaria após sua saída das imediações. 

O sistema ferroviário, enquanto um processo, surgia assim como uma 
communitas, em que, independentemente das posições sociais dos 
atores – se camelôs, vigilantes ou passageiros –, estariam “umas com 
as outras”. Estas agiam de acordo com uma moralidade que combi-
nava, simultaneamente, os direitos dos indivíduos de acordo com a 
posição na estrutura social – resultando no respeito –, assim como 
em atenção a um sentimento de bondade humana – a consideração 
(TURNER, 1974, p. 129).
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o derrame

Havia situações em que os camelôs se viam privados das mercadorias 
que comercializavam, as quais eram tomadas pelos vigilantes. Estes 
episódios eram qualificados pelos camelôs como derrame. Não se sabe, 
ao certo, a origem dessa categoria nos trens, mas na época de minha 
pesquisa era também utilizada nas ruas por outros camelôs. Pode ser que 
tenha correspondência com o termo derrama, que dava nome à cobrança 
dos quintos da produção de ouro, nas Minas Gerais do século XViii.

Em certa ocasião, tive a oportunidade de conversar conjuntamente com 
profissionais de segurança e camelôs, que conviviam pacificamente em 
uma das estações do sistema. Perguntei sobre os motivos que levavam 
a um derrame. Um vigilante disse-me que isso só acontecia quando 
havia uma ordem superior, geralmente da supervisão de segurança. Um 
deles disse que quem era “punido” mesmo era “aquele ambulante que 
não atende à ordem de se retirar do local”. Os camelôs, por outro lado, 
me informaram que, na maioria das vezes, os derrames aconteciam 
porque certos ambulantes costumavam pisar na bola. Um importante 
interlocutor entre os camelôs dizia, na ocasião, que havia ambulantes 
que estavam ali para “bagunçar e todo mundo acaba pagando o pato”. 

Havia situações nas quais um supervisor pedia a um vigilante, geral-
mente um GPS, que recolhesse a mercadoria de um camelô, o que, 
aliás, não era previsto em nenhuma legislação vigente. Cumprindo 
a ordem, o vigilante “dava um papo”, ou seja, explicava que seu 
emprego estava em jogo e negociava a apreensão de metade da mer-
cadoria. Caso fosse possível, quando o supervisor deixasse a estação, 
ele devolveria. Segundo os camelôs, esse tipo de procedimento sequer 
podia ser qualificado plenamente de derrame, pois o ambulante ficara 
com parte da mercadoria e podia correr atrás para refazer seu capital 
e, pelo menos, retornar no dia seguinte.

Na maioria dos episódios, porém, não havia conversa, e os camelôs 
perdiam tudo. isso acontecia, por exemplo, quando um camelô não to-
mava os devidos cuidados rituais e permitia que um vigilante chegasse 
perto demais, não lhe dando tempo de dissimular respeitosamente sua 
condição. Nestas situações, se perdia tudo “na moral”, diziam alguns 
ambulantes, reconhecendo que haviam “dado mole”. O derrame, por-
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tanto, era uma prática igualmente não autorizada, mas muitas vezes 
qualificada como legítima pelo segmento que sofria seus efeitos. 

Esta reflexão me levou a considerar a possibilidade de o derrame 
ser um instrumento com um papel bem definido dentro do ritual. 
Parecia se constituir como uma sanção aos desvios dos camelôs, 
diante das regras estabelecidas tacitamente entre os mais diferentes 
atores, que compartilhavam aquele espaço social. Sua ocorrência, 
independentemente de sua previsão legal, poderia ser uma espécie 
de castigo a alguma atitude equivocada em meio ao ritual descrito. 
Em outras situações, poderia ser uma maneira de “mostrar serviço”. 
O recolhimento de mercadorias era a atividade que mais mantinha os 
vigilantes ocupados, conforme se pode constatar a partir da análise dos 
dados sobre os índices de segurança da Supervia, para o ano de 2004.

Quadro 1

Índices de segurança ano de 2004

Roubos à bilheteria 63

Furtos e roubos a clientes 46

Furtos de fios e cabos 190

Prisões e flagrantes 233

Mercadorias recolhidas 9.439

O derrame, por outro lado, também poderia ser interpretado como uma 
prática que legitimava a presença de ambos os atores, por questões 
distintas. No plano objetivo, reunindo os vigilantes e as empresas para 
as quais trabalhavam, expressava em números a suposta eficiência 
das ações daqueles profissionais. O maior número de recolhimentos 
de mercadoria, como se pode constatar no Quadro 2, se verificava 
no ramal Deodoro. Considerado estratégico pela empresa, era o mais 
rentável e o que atendia um público mais eclético. Talvez por isso, 
demandava maiores cuidados com a vigilância, assim como com a 
representação de um lugar sob controle. Nos ramais Japeri e Santa 
Cruz, nos quais atuava a maioria esmagadora de camelôs, essa prática 
era verificada em termos bem mais comedidos. 
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Quadro 2

Índices de segurança deodoro Japeri
santa 
Cruz

saracuruna
Belford 

roxo

Roubos à bilheteria 20 10 17 9 6

Furtos e roubos a clientes 19 10 13 2 4

Furtos de fios e cabos 16 28 58 34 54

Prisões e flagrantes 84 18 31 69 37

Mercadorias recolhidas 3.645 2.841 1.535 992 426

Fonte: Coordenação de Estações e Segurança da Supervia S.A. (2005)

Do ponto de vista simbólico, na relação entre ambulantes e vigilantes, 
o derrame os igualava a partir de supostos desvios. Ambos atuavam 
à margem de uma autorização, mas, ao mesmo tempo, nos limites 
concebidos pela moralidade local, dramatizada no ritual cotidiano.

O derrame, utilizando a perspectiva dos policiais militares do BPFer, 
poderia ser associado a um plano ilegal e, portanto, de avacalhação 
dos estatutos legais. Confrontava-se a legitimidade do papel de um 
vigilante com a ilegalidade de seus atos, promovendo a anarquia 
na relação dessas agremiações de segurança privada com aquelas 
oriundas do poder público. Elementos que podem ser resumidos, 
portanto, como uma esculhambação da lei e da justiça mas, de acordo 
com Kant de Lima, tolerável em nossa sociedade, em consequência 
de o “capital simbólico” do campo do direito (BOURDiEU, 1989) 
reproduzir “uma imposição das ‘autoridades’, não importa quão 
legal e legitimadamente produzidas e postas em vigor” (KANT DE 
LiMA, 2000, p. 109). A ilegalidade dos atos dos vigilantes, assim, 
ficava em segundo plano, na mente dos participantes do cotidiano 
dos trens, diante da sua legitimidade dentro dos processos rituais que 
reinterpretavam o artigo 40.

O problema, no entanto, era quando os vigilantes, que sempre an-
davam em grupos, decidiam reter a mercadoria de um camelô e 
esculachar. E é esse o ponto em que minha interpretação dá lugar a 
conjecturas em torno desta categoria – o esculacho – que me parece 
igualmente importante para entender o ritual e, por conseguinte, por-
que o comércio ambulante se mantinha regularmente em atividade.
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o esculacho

Qualificado por diferentes atores que utilizavam os trens como forma 
de relacionamento violento, tanto físico quanto moral, muitas vezes 
o esculacho se seguia ao derrame. Era o que mais revoltava os came-
lôs. Uma vez, durante uma reunião do Sindatrem, ouvi um camelô 
conversando com um outro e, em tom de desabafo, afirmou que “o 
derrame é do jogo, tudo bem. O problema é o esculacho”. E o que 
viria, enfim, a ser o esculacho? 

Perguntando diretamente aos meus interlocutores, obtive as mais 
variadas respostas, em diferentes situações, em forma de exemplos. 

Numa certa ocasião, assim me disseram, uns garotos vendiam picolé 
e foram cercados na estação de São Francisco Xavier. Cerca de dez 
vigilantes tomaram suas mercadorias, perfilaram-nas na plataforma e 
chutaram-nas, como se fossem bolas de futebol. Depois ficaram rindo. 
Em uma outra ocasião, após tomar as mercadorias de uns adolescen-
tes na mesma estação, vigilantes mandaram-nos sair andando de pés 
descalços, pelos trilhos, sob um forte sol de verão.

Rivaldo, o camelô que me inspirou com sua forma assustada de 
vender seus doces, falou-me, em uma entrevista, sobre sua prática e, 
adicionalmente, contou-me um episódio vivenciado por ele na extinta 
estação da Leopoldina.

[...] no tempo da guarda da Rede Ferroviária [Fede-
ral] eu era bastante conhecido. Os guardas sempre 
me respeitavam e eu também respeitava todos eles. 
Apesar de que tem alguns que são muito carrascos. 
Teve uns que fizeram até umas covardias comigo. 
[...] me colocaram num quartinho lá na [Estação] 
Leopoldina; um quartinho que só cabia umas dez 
pessoas, botaram dezoito. Aí eu passei mal e me 
tiraram de dentro. Deixaram os camelôs tudo preso 
dentro. Foi um trabalho danado. Mas a maioria da 
guarda sempre me considerou muito.

Como se vê, a prática do esculacho era antiga e, em certa medida, 
parecia mesmo ter sido inspirada nas práticas contumazes dos agentes 
estatais de segurança. inajá, um jovem camelô com pouco mais de 20 
anos, mas já considerado cascudo na época de minhas inserções no 
trem, explicou de forma concisa seu conceito para esculacho:
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Esculacho é humilhação. Não é tirar a mercadoria, 
pois isso a gente já tá acostumado. Mas tirar o que 
é nosso e ainda dar um tapa na cara de um homem, 
isso sim é esculacho. É coisa que não se esquece 
e que a gente depois tem que correr atrás para não 
perder o respeito.

A categoria respeito, nos mais variados contextos em que era em-
pregada, parecia soar como similar à ideia de honra, ou seja, “o 
valor de uma pessoa aos seus próprios olhos, mas também aos olhos 
da sociedade local (PiTT-RiVERS apud VELHO; ALViTO, 1996;  
p. 148). Era, por assim dizer, um bem intrínseco à pessoa, um direito 
natural a que todos naquele contexto faziam jus e, portanto, inviolável, 
independentemente da posição social dos atores. Mereciam respeito 
os camelôs na sua luta diária, assim como os vigilantes que estavam 
ali, pois eram “pais de família”. 

Marcos Alvito, em sua pesquisa na localidade de Acari, no Rio de 
Janeiro, visualizou que a ideia de honra não era igual para todos; 
dependia “da posição social da pessoa na hierarquia local e da ob-
servância, por parte da mesma, de um comportamento condizente 
com a sua posição em termos de status, classe de idade ou gênero” 
(VELHO & ALViTO, op. cit., p. 148). Discutindo a noção de respeito 
entre moradores de Brasília Teimosa e empregadas domésticas, no 
Recife, Dominique Vidal (2004) opinou que esta categoria poderia 
possuir significados distintos, dentro de um quadro de ambivalência 
que caracterizaria a modernidade à brasileira, em seu manuseio pelos 
segmentos urbanos mais empobrecidos. De uma maneira geral, para 
ele, o respeito exprimiria, no Brasil, “o reconhecimento do pleno 
pertencimento social de um indivíduo, definido como pleno perten-
cimento à humanidade por oposição ao que evoca a condição, por 
exemplo, de escravo” (ViDAL, 2004, p. 15). O respeito reivindicado 
por aqueles atores sociais subentenderia um pertencimento a uma 
totalidade ordenada e harmoniosa, em que cada um teria seu lugar 
reconhecido, ainda que em uma posição subalterna. Segundo Vidal 
(2004), “a reivindicação de respeito exprime tanto uma preferência 
pelas formas antigas de relações hierárquicas, entre dominantes e 
dominados, quanto uma demanda de igualdade, ela mesma complexa” 
(ViDAL, 2004, p. 16). 
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A ideia de “correr atrás” para não perder o respeito, quando veiculada, 
se investia de um significado distinto do “correr atrás do prejuízo”, 
do “se virar para não deixar faltar o leite das crianças”, muito embo-
ra se inscrevesse em uma ética masculina por uma ideia de respeito 
construído com valores masculinos. O “correr atrás”, mais do que 
uma ação pela sobrevivência, se apresentava como uma reação pela 
manutenção do respeito, sem o qual não se podia sobreviver com 
autonomia naquele ambiente.

a reação ao esculacho

A incidência do esculacho parecia suscitar reações que propiciavam 
a emergência de diferentes dispositivos e instrumentos que buscavam 
extingui-lo e concorriam para administrar os conflitos latentes e efe-
tivos, não só entre camelôs e vigilantes, nos trens, mas em muitos 
outros contextos, relacionando muitos outros atores sociais.

Nas ruas da Central, como vimos, os sucessivos abusos cometidos 
por agentes de segurança, que atuavam de forma repressiva contra o 
comércio informal, motivaram a organização de um contingente muito 
significativo de mercadores. Dessa organização resultaram formas 
associativas que conquistaram junto ao poder público municipal, na 
década de 1990, a concessão de espaços públicos para legitimação de 
suas práticas comerciais. Segundo Bruno Lautier, até 1997, na cidade 
do México havia sido verificada uma situação análoga, que ele consi-
derava muito rara, devido ao peso político inferior dos comerciantes 
informais diante daqueles estabelecidos formalmente (LAUTiER, 
1997, p. 78). Só no Centro do Rio, naquele mesmo período, já existiam 
pelo menos três pontos como esse. 

Nos trens, uma forma crescente de reação era o indiciamento de vi-
gilantes por roubo ou furto de mercadorias. Em um episódio que era 
contado como um verdadeiro mito no sistema, vigilantes abordaram 
um camelô chamado Russo, tomaram suas mercadorias e, sem muitos 
rodeios, exigiram dinheiro para liberá-las. O camelô disse que não 
dava. Como resposta, um dos vigilantes pediu que lhe entregasse a 
carteira. Russo afirmou que não tinha carteira nenhuma. irritado, o 
vigilante (que também era conhecido pela alcunha de Russo) começou 
a xingá-lo e, puxando-o pela camisa, expulsou-o da estação. O camelô 
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não pensou duas vezes: procurou a delegacia mais próxima e, portando 
a nota fiscal dos produtos, deu queixa de roubo contra o vigilante. O 
caso, segundo me foi dito, foi parar no Juizado Especial Criminal no 
qual as partes foram ouvidas pelo juiz. O camelô se vangloriava de 
o meritíssimo ter lhe dado ganho de causa. No entanto, para ele, o 
melhor da decisão foi a forma como o magistrado decidiu fazer com 
que o vigilante indenizasse o camelô: “Ele foi acompanhado até um 
caixa eletrônico por um policial militar e teve que sacar o dinheiro.”

Baseado nesse episódio, o Sindatrem passou a divulgar em seus bo-
letins a orientação de que os camelôs procurassem portar, sempre, as 
notas fiscais da mercadoria. Contudo, esta orientação não era seguida 
amplamente, pois muitos estabelecimentos nos quais eram obtidas as 
mercadorias não emitiam tais notas. Da mesma forma, havia ambu-
lantes em situação de pendência com a justiça. Estes não andavam 
com seus documentos de identificação. Não se sentiam à vontade de 
comparecer em lugar algum e reclamar do que fosse.

direções e sentidos alternativos na prática do esculacho

Concorrendo para a noção de complementaridade entre os dois princi-
pais atores, segundo a trama que exponho neste livro, havia situações 
em que vigilantes pareciam se sentir vítimas do esculacho. Em agosto de 
2004, por exemplo, um camelô acionou parentes seus, ligados à polícia 
militar, para reaver suas mercadorias, subtraídas por vigilantes no ramal 
de Deodoro. Sua atitude levou ao indiciamento penal de parte daqueles 
profissionais. Tempos mais tarde, ele foi interceptado por vigilantes no 
ramal de Deodoro. Foi surrado violentamente, sofrendo fraturas nas 
pernas. Conheci o rapaz meses antes, em uma manifestação de came-
lôs, e ele me contou que volta e meia recorria a sua rede familiar para 
resolver problemas dessa natureza. Lamir, o ambulante, era estudante 
de cinema da minha universidade e demonstrava confiança em suas 
estratégias para seguir atuando no ramal de Deodoro. 

Mais ou menos no mesmo período, um grupo de ambulantes havia 
cercado uma equipe de vigilantes da GPS, que haviam ido à estação 
de Triagem, onde acontecia uma reunião de camelôs. Feito o cerco, 
os camelôs exigiram o estabelecimento de uma negociação que 
solucionasse a principal reivindicação da reunião: a permissão da prática 
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de comercialização nas estações localizadas entre Penha Circular e 
Gramacho. Em menor número e cercados numa estação considerada 
problemática, os vigilantes aceitaram o acordo. No dia seguinte, porém, 
a equipe foi reforçada e, segundo os camelôs, houve um cerco aos 
comerciantes ambulantes na estação de Manguinhos. Muitos levaram 
socos e pontapés e, segundo um dos líderes do Sindatrem, três chegaram 
a ser baleados. Não tive tempo de procurar as supostas vítimas e 
conversar, mas, de qualquer forma, foi a primeira vez que ouvi falar em 
uso de armas de fogo nos confrontos diretos entre camelôs e vigilantes.

Havia outras situações, porém, nas quais os conflitos entre camelôs 
podiam ser mediados por vigilantes, caso estes entendessem que 
uma das partes havia sido esculachada. Um camelô, conhecido como 
Capoeira, foi expulso, certa manhã, de um trem por um homem branco 
bem barbeado, que usava roupas bem passadas e limpas. O homem lhe 
dissera que sua presença ali era ilegal e que não o queria mais ver por ali. 
Capoeira, um rapaz negro, que andava sempre de chinelos, trabalhava 
nos trens desde pequeno e desenvolvera habilidades no jogo africano 
para se defender dos outros garotos que tomavam suas mercadorias. 
Daí o apelido. Apesar de sagaz com os pés e as mãos, acatou a ordem 
do homem, “pois ele estava bem arrumado e parecia trabalhar na 
empresa”. Com cuidado, continuou vendendo suas mercadorias. Na 
parte da tarde, ao entrar em um trem, avistou o homem novamente. Ele 
estava vendendo sabão em pó. Capoeira esperou-o sair da composição 
e abordou-o na plataforma. O pobre infeliz apanhou como “boi ladrão” 
e só não sofreu mais porque os vigilantes o acudiram. Uma vez detido, 
Capoeira explicou aos guardas o que acontecera. Estes o liberaram e 
expulsaram o “almofadinha” daquela estação, advertindo-o: “Não volte 
mais aqui. Da próxima vez deixamos ele acabar com você.” 

esculacho multidirecionado

Ao longo de meu trabalho de campo, os camelôs eram os que mais 
denunciavam a ocorrência do que eles qualificavam como esculacho 
e, quase sempre, os vigilantes praticavam tais ações. Na maioria das 
vezes, o esculacho era praticado em lugar reservado, longe dos olhos 
do público. Testemunhas das idas e vindas daquela gente com seus 
varais e isopores, suas caixas, suas revistas de passatempo e sacolas 
pretas, sabiam bem o que era se esconder sob o manto de invisibi-
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lidade, constituído por uma moralidade relacional (MATTA, 1985), 
presente nos trens, como nos bairros da cidade e regiões vizinhas de 
onde eram provenientes para servir às elites da cidade. O esculacho 
era um velho conhecido que a todos indignava.

Nos trens, de tempos em tempos, acontecia o que qualifiquei como 
esculacho multidirecional. Nestas ocasiões, várias pessoas eram 
atingidas, independentemente da maneira como se comportavam 
nas composições. Um último relato etnográfico pode contribuir para 
visualizar o que considero uma situação de esculacho generalizado. 
Tais eventos, quando ocorriam, acabavam por sedimentar ainda mais 
as relações entre os mais diferentes atores, fazendo com que todos, 
no final das contas, se vissem “no mesmo barco”.

Foi justamente o tal caso do X-9 a que me referi anteriormente. Da-
quela vez, as vítimas não foram os camelôs, em particular, mas todos 
os usuários dos trens. Foi um acontecimento no qual pude visualizar 
um conjunto muito significativo de representações vigentes naquele 
espaço e de como se podia dar a divisão de trabalho no lugar.

o caso do x-9

O acontecimento ocorreu semanas após o jornal O Globo noticiar 
que a Supervia tinha dívidas com a empresa que fornecia energia 
elétrica, assim como compromissos não cumpridos com o governo do 
estado do Rio de Janeiro. Estes teriam sido firmados no processo de 
privatização. Em um box, na mesma matéria, o jornalista relacionou 
problemas como o calor que incomodava os usuários e a falta de 
infraestrutura por parte da Supervia. Esta matéria, porém, dizia que 
a situação se agravava com a presença de ambulantes, pregadores e, 
sobretudo, pelo uso de maconha no último vagão. A matéria fazia 
crer que o trem, apesar da privatização, continuava uma bagunça. No 
interior de diferentes instituições, dirigentes sentiram-se incomodados 
com a matéria. Em consequência, providências foram tomadas.

Eu voltava para casa, após um dia de trabalho. Era pouco mais de 18h de 
um dia de maio e, naquele horário, para chegar ao Engenho de Dentro, 
o trem para Santa Cruz era minha primeira opção. Faltavam poucos 
minutos para a composição sair, e eu estava com pressa. A fila era 
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grande e demorei a passar pela roleta. Comecei a correr pensando que, 
como de outras vezes, a porta fecharia na minha cara, me fazendo pagar 
um mico. Quando acelerava o passo para pegar o trem, percebi que 
havia um pequeno tumulto na entrada do último vagão. O trem estava 
atrasado. Em poucos segundos, a causa da retenção assumia forma 
e cor diante de meus olhos: policiais da BPFer, com seus uniformes 
azuis, botinas pretas e cartucheiras, realizavam uma batida nas bolsas e 
carteiras de homens e mulheres que pretendiam utilizar o último vagão 
para a viagem. O objetivo era averiguar a posse de entorpecentes.

Aquela ação policial era desenvolvida com a assistência de vigilantes 
da GPS. Parecia por demais inusitada. Todavia, como disse, eu sabia 
o motivo: a matéria veiculada dias antes em um jornal de grande 
circulação na cidade e no país, formador de opinião nas camadas 
médias urbanas e, sobretudo, nas chamadas elites política e econômi-
ca brasileiras. A busca por entorpecentes, portanto, poderia ter essa 
explicação. Contudo, que explicação dar para o que nos aguardava 
dali a poucos minutos, na estação de São Francisco Xavier?

O trem partiu por volta das 18h30min, tão logo a Polícia Militar 
conseguiu deter um suspeito. Um jovem de, aproximadamente, 20 
anos ficara nervoso quando um dos policiais pegara sua carteira. Era 
magro, estava bem vestido, carregava uma mochila e tinha a pele 
morena clara. Segundo outros passageiros, ele advertira o agente 
de que sua carteira tinha apenas dinheiro. Os policiais pareceram se 
ofender, tiraram-no do trem e ordenaram que a composição partisse.

Os comentários que se seguiram foram eivados de conceitos prévios 
sobre a prática da polícia, assim como do passageiro que, na opinião 
de um grupo à minha frente, teria dado mole. Para os rapazes e uma 
moça neste grupo de mais ou menos dez pessoas, o que os policiais 
queriam mesmo era dinheiro e conseguiram.

Eu estava de pé, em frente à última porta da composição. À minha 
direita, em um banco de quatro lugares, estavam sentados dois rapazes 
e a jovem. O mais falante deles tinha uma das pernas amputadas, o que 
não o impedia de agitar-se constantemente com sua muleta. Todos os 
três eram negros, e a moça tinha os cabelos alisados por um produto 
conhecido como Henê. À minha frente, quatro rapazes, todos negros, 
já haviam aberto a porta acionando dispositivos pneumáticos sobre ela. 
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Uma roda de sueca começava a ser montada. A jovem de cabelos 
alisados estava agitada. Ela falava em alto e bom som: “Tem um X-9 
nessa porra!” Os rapazes, em seus burburinhos desencontrados, pa-
reciam concordar com ela. Nesse momento, temi que fosse comigo. 
Afinal, X-9, na linguagem popular, é um informante da polícia que age 
secretamente, se infiltrando entre as pessoas. Quase instintivamente, 
puxei da mochila um de meus textos xerografados. Procurava ter o 
controle de minha representação (BEREMAN apud ZALUAR, 1980), 
não apenas para prosseguir observando livremente a viagem. Temia 
que aquele grupo me hostilizasse fisicamente. O negro sem uma das 
pernas, olhando por cima de todos no vagão, falava também da pre-
sença de um X-9. Este, brandindo a muleta em um espaço exíguo, 
afirmava que o tal X-9 teria de acertar contas com ele. Fingia me 
concentrar na leitura. Na verdade, utilizava minha visão periférica para 
tentar descobrir se, ao falar do espião, eles se referiam a mim. Não 
demorou muito, porém, para todos descobrirmos do que se tratava. 

O trem estava chegando à estação de São Francisco Xavier. Em meio 
a uma certa agonia, me preparava para puxar do bolso uma moeda 
para comprar alguma coisa dos ambulantes que costumavam entrar 
nesta estação. Todavia, para minha surpresa, não foram os rapazes 
com suas caixas de isopor que entraram. Em seu lugar, aproveitando 
a porta aberta pelos jovens da sueca, entrou um homem muito alto, 
forte e de pele clara, embora não fosse branco. Ligeiramente careca, 
sem barba, estava sem camisa e com uma bolsa atravessada, como uma 
faixa. Na mão direita, ele trazia uma pistola, aparentemente uma 765, 
prateada. Atrás dele, outros homens, também armados, pareciam se 
posicionar para evitar que alguém saísse da composição. Foi quando 
percebi que um rapaz à minha esquerda saíra do trem por uma porta 
próxima ao meio do vagão e se fixara na plataforma. Via-o, através 
da janela, conversando e apontando para outros homens que faziam 
parte daquela operação. A jovem tinha razão. Havia um X-9 entre nós.

O homem com a pistola na mão olhava para cada um dos integran-
tes do trem e decidia quem ficava e quem saía. “Você”, dizia, “para 
fora!” Alguns rapazes retrucaram sobre o porquê daquela atitude. 
A resposta era um tapa na orelha, ou na cara. Muitos rapazes foram 
retirados do interior da composição desta forma. Eles eram jogados 
na plataforma, onde ficaram sentados, com as mãos na cabeça, sob 
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a mira de revólveres dos outros homens que, conforme soube mais 
tarde, seriam ligados à polícia.

Lembro que o tal homem olhou para baixo, encontrando-me em minha 
insignificância. Minha representação de estudante dedicado parece 
ter surtido algum efeito. Ou talvez minha pele não fosse tão escura 
como a de todos os outros que foram retirados. A já mencionada 
jovem, de cabelos alisados, não teve a mesma sorte. Lembro que um 
outro homem, negro, magro, mais baixo do que o homem sem cami-
sa, procurava por ela no interior do trem: “Cadê aquela neguinha do 
cabelo esticado? Eu quero aquela neguinha do cabelinho de henê.” 
O X-9 parecia ter encomendado a alma da coitada.

Em meio à grande agitação que se instalara, ainda que colhido pela 
surpresa, não pude deixar de registrar algumas situações que, mais 
tarde, procurei analisar. Lembrei-me, por exemplo, de um passageiro 
que, na verdade, estava com mercadorias para vender. Como disse 
anteriormente, era comum essa prática entre os ambulantes, até que 
decidissem o melhor momento para iniciarem seu trabalho. Quando 
a pancadaria começou, porém, ele não teve temor em expor sua outra 
identidade. Da mesma forma, um negro sentado, quando o homem da 
pistola se dirigiu para ele, tirou sua mão de cima de uma pequena bíblia 
que ele pegara no interior de uma mochila surrada. Provavelmente já 
havia participado de algum culto pela manhã e, naquela hora, tinha 
optado por descansar onde lhe sobrou um lugar. Eu, o camelô e o 
evangélico tínhamos algo em comum naquele instante: não éramos 
quem aqueles homens procuravam.

Encontrar a garota havia virado uma obsessão para eles. De uma 
ponta a outra do vagão, gritavam que não adiantava protegê-la. “Ela 
vai pagar, como os outros”, disse um deles. Repentinamente, as portas 
se fecharam. Seguiu-se a isso um procedimento ainda mais inusitado 
por parte dos homens armados: eles forçaram todos os passageiros a 
se concentrarem em apenas uma das extremidades do vagão. Apon-
tando a arma com uma das mãos, um deles empurrava meu peito. Ao 
seu lado, um outro homem agia da mesma forma com outra pessoa. 
Alguns tapas foram dados em um sujeito que reclamava daquele 
tratamento adicional. Contudo, ele foi mantido no trem. Enfim, eles 
encontraram a garota, mas ninguém a entregou. Ela foi retirada do 
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vagão com as mãos nas costas e com um dos homens apertando seu 
pescoço, por trás.

Voltamos a respirar aos poucos. Os homens começaram a deixar o 
trem. Antes que os vigilantes da GPS, que assistiam a tudo do lado 
de fora do trem, comunicassem por um rádio que o maquinista podia 
sair, um dos homens, com um tom bastante irônico, se dirigiu para 
os passageiros e disse: “Boa-noite às senhoras e aos senhores. De-
sejamos que vocês tenham uma ótima viagem, pois amanhã é dia de 
trabalho.” Assim que ele se retirou, as portas se fecharam. Um fala-
tório geral irrompeu no interior do vagão, mas ainda me foi possível 
ouvir uma senhora dizer: “Quem saiu é porque estava devendo.” O 
camelô arrumou as balas e bombons que trazia consigo e começou a 
gritar: “Tem pro senhor, tem pra senhora. Aqui comigo o passatempo 
de sua viagem.” Tudo voltara à mais absoluta normalidade, como em 
um passe de mágica.

registros e interpretação

Registrei essa ocorrência em meu caderno de campo, tão logo cheguei 
em casa. Somente muitos meses mais tarde, interpretei aquela ocor-
rência como sendo uma manifestação de um esculacho generalizado. 
Em certa medida, uma resposta a uma provocação anterior: a matéria, 
expondo as particularidades holistas de um ambiente que alguns se 
esforçavam por representar como moderno. É possível que pessoas 
na Supervia tenham se sentido “desrespeitadas”.

A “chacoalhada” promovida pelos policiais, iniciando pelos potenciais 
chincheiros e se estendendo pelos demais usuários do último vagão, 
me pareceu uma advertência coletiva. Uma medida corretiva sobre 
uma coletividade diante do reconhecimento que todos ali partilhavam 
de uma única moralidade, em que a polícia e demais representantes 
do Estado – incluindo a administração ferroviária – eram vistos com 
desconfiança. Os elementos que caracterizaram o esculacho – os 
vários tapas nos rostos dos rapazes, a alusão ao alisamento no cabelo 
de uma negra, os empurrões contra os meros usuários, sem motivo 
prévio, entre outros – eram parte de um procedimento que visava 
a colocar todos ali “em seus devidos lugares”. Era impressionante 
como a notícia sobre esses acontecimentos corria, entre os ramais, 
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aumentando o temor popular a essas instituições, como também o 
sentimento de ódio e revolta.

Cumpre-me, a seguir, discutir que lugares seriam devidos àqueles 
mortais que comercializavam ou andavam de trem, quando se lhes 
direcionava o esculacho e, sobretudo, por que as pessoas reagiam, 
sempre que podiam, a esse tipo de procedimento.



AfinAl, o que é esculAcho?

Faz algum tempo que me foi apresentada essa categoria – o esculacho 
– como um tema para desenvolvimento de uma reflexão sociológica. 
Isso ocorreu em decorrência do meu trabalho de campo, muito em-
bora já conhecesse a expressão desde minha mais tenra idade. Sua 
veiculação, nos mais variados contextos da vida urbana brasileira, é 
quase sempre alternada com uma outra: a esculhambação. As duas, 
inclusive, são consideradas sinônimos por um importante dicionário 
da língua portuguesa, no Brasil. 

Nos trens urbanos da Central do Brasil, no entanto, esculacho tinha 
um significado preciso e não havia dúvida, quando alguém acusava 
ter sido esculachado, que algo muito sério havia sucedido.

Onde residiria a diferença entre esculhambação e esculacho, sugerida 
por mim ao adotar o título desta publicação? Parece-me pertinente, 
na tentativa de responder a esta questão, seguir a sugestão de Roberto 
Matta (1985), o qual opinou que devemos procurar entender a so-
ciedade brasileira entre os elementos que a constituem, não em seus 
extremos (MATTA, 1985, p. 21). 

No caso do presente texto, o título Esculhamba, mas não esculacha 
nos possibilita pensar o “mas” como uma região elaborada a partir dos 
conflitos, um lugar que possibilite a redefinição das regras que presidem 
as disputas, mas não a regulação definitiva. Uma região compreendida 
entre o derrame e o esculacho. Esculhambar, assim me pareceu, cor-
responderia a uma ação que se inseria em um nível de desigualdade 
tolerável; esculachar também desigualava, mas era inaceitável. Por quê?
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o esculacho como uma categoria sociológica

Nos trens, a categoria nativa do esculacho designava uma forma de 
se expressar sentimentos de desconsideração, desrespeito e ausência 
de reconhecimento, seja da parte de quem sofria seus efeitos – o es-
culachado – seja da parte de quem testemunhava ou, na maioria das 
vezes, tomava conhecimento de tais ações. 

No entanto, a ideia de desconsideração era muito difusa. O der-
rame, como vimos, se caracterizava pela tomada de mercadorias 
dos comerciantes ambulantes dos trens por supostas autoridades, 
geralmente vigilantes contratados. Quando ocorria, acarretava pre-
juízos significativos, do ponto de vista material, aos camelôs. Estes, 
muitas vezes, classificavam seu infortúnio como sendo “do jogo”, 
um acontecimento previsível dentro do quadro de imprevisibilida-
de a que estavam acostumados. Se preferirmos, podemos chamar 
mesmo de uma imprevisibilidade previsível, paradoxo esdrúxulo, 
mas que se insere sem maiores problemas de entendimento no 
quadro relacional de nossa sociedade, já descrito por outros autores 
(MATTA, 1985; KANT DE LIMA, 1995; SANTOS, 1979). Destas 
situações podia resultar o esculacho, no qual, a meu ver, se verifi-
caria um deficit de cidadania (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2002,  
p. 14) ainda maior. 

Isso me levou a considerar as reflexões de Luís Roberto Cardoso de 
Oliveira em torno das questões que relacionam direito legal e insulto 
moral. Ao apresentar uma reflexão comparativa sobre suas pesqui-
sas empreendidas nos EUA, Canadá e Brasil, Luis Roberto cunhou 
o conceito de insulto moral relativo a um conjunto de atitudes que 
agridem expectativas de reconhecimento por parte dos atores sociais, 
e que não pode ser mensurado ou classificado de maneira formal. 

Nos EUA, por exemplo, tais iniciativas se circunscreveriam, 
justamente, em um plano ritualístico em que se encontram os 
indivíduos. Neste plano, as regras positivas presidiriam as relações 
entre os indivíduos, deixando em segundo plano o referencial 
da pessoa. Esta é uma entidade moral, segundo a perspectiva de 
Marcel Mauss, cujas expectativas reúnem elementos para além das 
convenções formais e legais, particularmente nas sociedades anglo-
americanas nas quais subsiste o mito de serem as leis produtos de 
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uma tradição calcada na origem local dos acordos e contratos (KANT 
DE LIMA, 1987). Assim, segundo Luis Roberto, 

Diferentemente das agressões a direitos jurídicos-
-legais, o insulto moral não pode ser traduzido, de 
imediato, em evidências materiais. Embora se trate 
de uma agressão à pessoa do ator efetivamente ofen-
dido, e não se confunda com a perda eventualmente 
sofrida com a quebra de um contrato ou em decor-
rência de um ilícito civil [...] também se distingue de 
uma agressão física de caráter criminal, que sempre 
deixa marcas palpáveis, facilmente identificáveis e 
percebidas como tais por terceiros.

O conceito de insulto moral pode ser aplicado aos contextos para 
os quais dirigi meu olhar e produzi minha reflexão, dentro de nossa 
sociedade, na qual, a meu ver, se observava a ausência da dádiva, ou seja, 
a ausência de tratamento com respeito. Nestas situações, determinados 
atores podiam considerar terem sido vítimas do esculacho. 

Considerando essa possibilidade, não se pode perder de vista, como 
sugeriu Kant de Lima, que as regras – ou a lei à brasileira –, de 
maneira geral incorporadas à tradição da Civil Law Tradition (MER-
RYMAN, 1969), podem ser representadas entre nós como regras 
instituídas pelas autoridades, constituindo sistemas oficiais que pa-
recem ter por objetivo “o controle de uma população sem educação, 
desorganizada e primitiva“. (KANT DE LIMA, 2001, p. 108). Assim, 
o insulto moral, entre nós, pode ser expressão de sentimentos, como 
sugere Cardoso de Oliveira, porém referida a uma forma distinta de 
percepção se comparada, por exemplo, com a cultura anglo-saxônica, 
na qual se insere outra tradição jurídica.

Em outras palavras, a aplicação direta de regras positivadas, sem a 
intermediação de outros elementos constituídos localmente, pode ser 
interpretada pelos atores sociais, em determinados contextos da vida 
social brasileira, como a violação de regras que vigem cotidianamente 
naqueles espaços. Nessa espécie de common law à brasileira, parece 
ser comum considerar que a lei positiva deve ser, sempre que pos-
sível, reinterpretada, quando não desconsiderada, contribuindo para 
percepções presentes em nossa sociedade que a julga um lugar em 
que se “age conscientemente à margem das leis ou evitando quanto 
possível obedecer às regras legais” (DALLARI apud SHIRLEY, 1987, 
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p. 9). Era, justamente, o que se podia observar nos trens da Central 
do Brasil, no processo que resultava na prática comercial ambulante, 
ao arrepio das normas regulamentadas positivamente.

Na minha percepção, portanto, o esculacho podia ser o ponto de culmi-
nância de um processo que poderia ter, ou não, a ver diretamente com 
o desrespeito aos direitos dos indivíduos, a partir da não observância 
das regras positivadas. A aplicação da lei podia ser pretexto para um 
procedimento desrespeitoso com a pessoa do camelô, por exemplo, mas 
também com outros atores. Quando Lamir deu parte dos vigilantes que 
lhe tiraram as mercadorias em Deodoro, não foi sua ida à polícia que 
os motivou a quebrarem suas pernas, mas a ostentação do desfecho 
relacionado à sua rede familiar, lhe atribuindo um poder maior que 
o de todos os demais camelôs e dos vigilantes. Era preciso mostrar 
a Lamir, e por extensão aos seus pares, “quem mandava no pedaço”. 

Dependia, portanto, da forma como estas regras eram representadas 
a partir das sensibilidades jurídicas (GEERTZ, 1989) presentes no 
espaço público, que vinham a perceber esse direito de permanência, 
assim como o direito de censura e, principalmente, os limites entre 
ambos, representados ritualmente ao longo de um dia.

esculhambar é esculachar? 

Muito embora expressassem ações e sentimentos no campo da vio-
lência física e, principalmente, moral, esculhambação e esculacho 
eram empregados, nos trens, em níveis diferentes de percepção por 
parte dos atores. O esculacho soava como uma denúncia grave, uma 
desconsideração singular, em meio a tantas outras características de 
nossa sociedade, que frequentemente desiguala seus integrantes de 
acordo com sua posição social, seu status. Parecia representar um 
nível de desconsideração que impossibilitava a manutenção da ordem 
vigente, mesmo que esta já fosse estruturada de forma desigual; era 
um procedimento que perigava arremeter a vítima para fora da escala 
aceitável daquele cotidiano hierarquizado.

Analisando a noção de esculacho, a partir do seu uso em outros 
contextos, ela parecia redundar em um tipo de procedimento que se 
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veiculava em desafio aos limites estabelecidos dentro das normas es-
tamentais da sociedade brasileira. Não bastando submeter o oponente 
a tais regras, se fazia necessário, via de regra, humilhá-lo. Como me 
disse uma delegada de polícia, em certa ocasião em que lhe perguntei 
o significado do referido termo nas relações entre policiais e presos 
nas delegacias do Rio: “mostrar a ele o seu devido lugar”. 

As formas de reação ao esculacho, por outro lado, eram as mais diver-
sas. Podiam se consumar em atos violentos contra detratores ou, pelo 
contrário, na busca pacífica por promover a reparação da injustiça, a 
retratação do detrator ou, o que era preferível, o reconhecimento da 
dimensão da pessoa em diferentes instâncias, desde que os atores jul-
gassem que estas eram capazes. O mais importante era que tais reações 
eram reconhecidas, quase sempre, em sua legitimidade. Seja por aqueles 
que observavam à distância os acontecimentos, mas com empatia, seja 
pelos próprios detratores que, muitas vezes, “enfiavam a viola no saco”. 

O esculacho, voltando ao meio policial carioca, foi um dos fatores que 
contribuíram para a organização e amotinação de presos nas delega-
cias tradicionais e presídios. Em setembro de 2002, por exemplo, no 
presídio Bangu II, o término do esculacho foi um dos pontos presentes 
na pauta de reivindicação apresentada por amotinados, que tomaram 
o controle da penitenciária, aos representantes do governo estadual. 
Na ocasião, os representantes do poder público estadual concordaram 
com a reivindicação – o que me pareceu um reconhecimento oficial de 
tal prática e, com meus sentidos de cientista social, a uma categoria 
sociológica de bastante significância. 

Tratou-se do reconhecimento de um direito para um público conside-
rado desviante, supostamente em dívida com a sociedade e privado 
de um dos direitos mais fundamentais da vida social: a liberdade de 
seu corpo. O que pode sinalizar, para nós, quando uma instituição 
ligada ao Estado brasileiro, supostamente democrático e republicano, 
reconhece que seus agentes “esculacham” pessoas ou indivíduos sob 
a sua tutela e concordam, publicamente, que essa prática não pode 
prosseguir? Refletir sobre tal situação e, ao mesmo tempo, transferir 
esta reflexão para os trens, onde eu percebia situações semelhantes, 
me levaram a pensar um pouco mais sobre o significado do termo.
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Proximidades e distanciamentos

Há mesmo uma origem comum, em termos filológicos, na classifica-
ção dos termos esculhambação e esculacho como sinônimos. Ambos 
se originam de um vocábulo considerado chulo, mas de importante 
significação sociológica, como veremos. Trata-se do termo colhão, 
que o mesmo dicionário apresenta como testículo. 

A veiculação dos termos esculhambar ou esculachar, assim me 
parece, estaria associada à prática de castração de homens, tal qual 
operacionalizado para produzir a figura do eunuco, em certas culturas 
não ocidentais. Na representação mítica mais recorrente, homens 
desprovidos de sua genitália que seriam encarregados da guarda de 
haréns. Uma vez mutilados, não ofereceriam perigo moral e material 
a seus senhores. Por serem desprovidos de instrumento vital para 
a coabitação com as esposas desses homens de poder, não seriam 
inoculadores de sua genealogia entre aquelas provenientes de castas 
superiores e, por isso mesmo, destinatários dos bens e da transmissão 
do poder, conforme os códigos daquelas culturas.

Logo se vê que os termos esculhambar ou esculachar têm significação 
simbólica, por poderem ser associados a um ato ou prática em que se 
busca, mais do que ofender, tornar inofensivo o oponente, impotente 
do ponto de vista de diferentes lógicas de reprodução social. Não 
me parece exagero supor que, na origem, fora um termo de extrema 
eficácia classificatória no universo masculino e que, por isso mesmo, 
fluiu socialmente, emprestando diferentes significados a variados 
eventos nos quais estivessem em questão elementos ligados à honra 
e à dignidade dos indivíduos.

Quando os atores, nos trens, acusavam a prática do esculacho – seja 
porque foram vítimas dele, seja porque foram espectadores de sua vei-
culação (a outra possibilidade reúne aqueles que foram seus autores, os 
quais raramente denunciavam a própria prática) – era como se estivessem 
afirmando o alcance de um limite do dinâmico jogo no qual valores 
igualitários e hierárquicos se imiscuem, se relacionam, concorrendo sua 
resultante para a produção e reprodução da vida social. Como naqueles 
momentos nas lutas de boxe, quando o árbitro acusa um golpe abaixo da 
linha da cintura, separando os lutadores de forma que cada um assuma 
um canto do ringue, até que seja autorizado o recomeço da luta.
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É como se fosse dito que as desvantagens observadas legal e social-
mente entre os atores deveriam ter limites. E assim, o momento da 
denúncia do procedimento esculachante e seu reconhecimento por 
parte de diferentes atores e, eventualmente, do próprio detrator, cul-
minariam em um processo de reconhecimento de um direito comum a 
todos: o direito de não ser esculachado. É justamente no soar do gongo, 
levando à separação dos dois lutadores, que se produz um momento 
em que ambos são iguais, a despeito da força e retrospecto de cada 
um, para, logo em seguida, a luta se reiniciar com as desigualdades 
antes colocadas. Um caso sui generis de igualdade à brasileira.

A semelhança como expressão da igualdade

Como sugeriu o sociólogo francês Dominique Vidal, a demanda por 
igualdade, no Brasil, pode se expressar de forma complexa. Em mi-
nha pesquisa, tal complexidade parecia residir em uma característica 
fundamental: a percepção da ideia de igualdade associada ao alcance 
de semelhança substantiva entre atores de origens sociais distintas, 
derivando em complementaridade. Ora, esta perspectiva parece mes-
mo bastante complexa, considerando a tradição ocidental dos países 
do chamado Primeiro Mundo, nos quais a igualdade se expressa 
justamente pela valorização das diferenças encontradas na sociedade.

De acordo com aquela percepção, não pode haver lugar para a diferen-
ça, pois é esta quem institui a desigualdade. Todavia, como fazer com 
as diferenças latentes entre os atores? Diferentemente das sociedades 
nas quais a diferença institui o conceito de igualdade – fazendo com 
que o conflito seja inerente à estrutura social –, no Brasil a solução 
para administrar diferentes interesses relaciona, a priori, o emprego 
de práticas repressivas.

Nos trens, assim como em outros contextos da vida brasileira, os 
camelôs discursavam que perseguiam a condição de trabalhador. 
Desejavam, portanto, ser tratados com o respeito devido a esta con-
dição. Todavia, tal tratamento não era concebido de forma universal 
e duradoura; muitos camelôs se gabavam de que certos atores, pre-
sentes no ambiente ferroviário, lhes reservavam maior consideração 
que a outros. Esta demonstração de preferência fazia com que estes 
ambulantes se sentissem mais próximos daqueles que, teoricamente, 
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podiam estar acima. O tratamento igualitário, assim, era entendido 
com um recurso mínimo. A meta era o tratamento diferenciado, 
fundamental para se atingir a semelhança almejada. Sendo possível 
pensar em algo assim, era como uma igualdade por etapas em que 
se buscava, nas representações sociais, uma igualação substantiva, 
e sucessiva, com pessoas ou grupos representados como superiores.

Alguns camelôs queriam ser tratados com respeito por vigilantes, 
na faixa de estações em que atuavam, porque permitia um melhor 
desempenho comercial, mas também porque os tornava superiores 
aos demais camelôs (alguns, como Lamir, se achavam mesmo su-
periores a outros atores), redundando em maior prestígio diante do 
grupo. Dominando as técnicas e os segredos dos trens, que eram 
socializados para alguns poucos, eles se consolidavam nos ramais, 
passando a negociar não mais com guardinhas, mas com supervisores 
das empresas de vigilância ou dirigentes da Supervia. Tornavam-se do 
lugar, irremovíveis até para os representantes da empresa, os quais 
julgavam impossível o término daquelas práticas.

Entre os vigilantes, por sua vez, era comum se acreditar que, para me-
lhor galgar postos e, quem sabe, chegar à condição de funcionário da 
Supervia, era necessário dominar outras informações que não aquelas 
disponibilizadas universalmente nas normas e procedimentos orienta-
dos por seus chefes. Mais do que isso, a competição entre eles exigia, 
muitas vezes, alianças táticas com camelôs, inusitadas para a moralidade 
modernizadora de uma empresa privada, mas absolutamente factível 
nos contextos societários em que ambos os atores estavam inseridos.

O resultado era o estabelecimento de conflitos inerentes a um merca-
do limitado em suas opções, diferente daquele descrito por Kant de 
Lima, em sua incursão na sociedade norte-americana. Se a ideia de 
mercado, para os norte-americanos, era de liberdade irrestrita para não 
se submeter aos ditames restritivos do Estado, no Brasil, incluindo o 
chamado mercado informal, a presença do Estado e a ocorrência de 
suas práticas (no caso, representado na figura da polícia) não só são 
constantes, mas recomendáveis, podendo se conformar em recursos 
indispensáveis para sua estruturação.

Por fim, a noção de desigualdade estruturava as relações nos trens, e o 
esculacho significava que a harmonia dessa estrutura estava ameaçada. 
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Enquanto uns podiam regredir em suas posições, e serem postos 
para fora da estrutura social, outros podiam ascender, ameaçando a 
posição daqueles que estavam situados acima. Descer na escala social 
podia significar a possibilidade de haver mais gente para mandar ou 
mesmo esculachar. Daí a inquietação com o esculacho, suscitando 
não só consternação e solidariedade às vítimas, mas, em algumas 
situações, reação.
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Bolas de gás no trem

Central do Brasil



 Inspeção 1

 Inspeção 2
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 Jorge Gonzaga, o Azulão

Márcio no trem
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Morena
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Parabéns pra você

Ramais de trens
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Rivaldo e seus canudos

 Russo e sua cliente confraternizam
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Trem para Deodoro às vésperas dos jogos Pan-americanos

Trem para Japeri
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