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RESUMO 

 

 

 Este trabalho tem como objetivo analisar tensões e conflitos que emergem em filas de espera 

de pontos de ônibus e terminais rodoviários do transporte coletivo de Campos dos 

Goytacazes. Procurei descrever os conflitos e interpretá-los focalizando-me nas disputas e 

coordenações entre passageiros, operadores do transporte (motoristas, cobradores e 

despachantes) e fiscais municipais. Em síntese, proponho mapear as moralidades que 

orientam as interações de face a face quando esses atores se encontram em momentos de 

espera. Descrevo as diferentes sequências de situações de conflitos e as formas de administrá-

los. Articulo esta observação de situações com os dispositivos normativos presentes na 

regulamentação e nas orientações de políticas urbanas de transporte, bem como os modos 

segundo os quais são ressignificados pelos atores nas situações observadas. Fundamentando-

me na sociologia pragmática de Boltanski e Thévenot, na frame analisys de Goffman e no 

situacionismo metodológico proponho refletir sobre os quadros que ordenam estas situações e 

que evidenciam algumas dinâmicas que intensificam a vulnerabilidade da experiência citadina 

e a singularidade das interações que se tecem nesses espaços públicos urbanos de espera 

compartilhada. 

 

 

Palavras-chave: Sociologia pragmática, espaço púbico, moralidades, conflitos, transporte 

coletivo.  
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to examine tensions and conflicts that emerge in waiting lines of bus stops 

and bus terminals of the collective transport of Campos dos Goytacazes. Searched describe 

conflicts and interpret them focusing on disputes and coordination between passengers, 

transport operators (drivers, tax collectors and customs) and municipal tax. In short, I propose 

to map the morals that govern face-to-face interactions when these actors are in times of wait. 

Describe the different sequences of conflict situations and ways to manage them. I articulate 

this observation of situations with regulatory devices present in the regulations and the 

guidelines of urban transport policies, as well as the modes that are redefined by the actors in 

situations observed. Basing myself on Boltanski and Thévenot pragmatic sociology, Goffman 

frame analisys and metodologic situacionism propose reflect on frames that ordain these 

situations and which highlight some dynamics that intensify the vulnerability of city boy and 

experience the uniqueness of the interactions that weave in these urban public spaces shared 

waiting. 

 

 

key words: Pragmatic sociology, pubic space, moralities, conflicts, collective transport. 
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Introdução 

 

 

 Este trabalho é desdobramento de minha participação em uma pesquisa realizada no 

âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UFF/CNPq, sob 

orientação e coordenação da professora Jussara Freire. O objetivo da pesquisa era analisar os 

conflitos entre passageiros, operadores do transporte coletivo e fiscais nos terminais 

rodoviários de Campos dos Goytacazes. As observações de situações que constituíram a 

pesquisa de campo tiveram duração de dois anos – de setembro de 2013 a setembro de 2015. 

Os resultados obtidos foram sistematizados em um relatório final (FREIRE; GUALANDE 

JUNIOR, 2015), sendo apresentado em congressos, encontros, simpósios e seminários. As 

interlocuções tecidas nessa circulação acadêmica permitiram o refinamento das análises sobre 

o objeto em questão, o que culminou na elaboração deste trabalho monográfico. 

Paralelamente, e desde então, integro o grupo de pesquisas Cidades, Espaços Públicos e 

Periferias – CEP28, também coordenado pela minha orientadora. A minha inserção neste 

espaço foi fundamental no processo de construção desta pesquisa, bem como no meu 

amadurecimento acadêmico. No CEP28 teci ricas interlocuções com os demais integrantes, o 

que contribuiu para que exercitasse o meu olhar de estranhamento em relação ao meu objeto 

de análise. Além disso, a efetiva participação no grupo permitiu que eu entrasse em contato 

com experiências outras, tais como a organização de eventos acadêmicos (importantes para 

estabelecer diálogo entre pesquisadores); a elaboração de relatórios finais de projetos de 

pesquisa (coordenados por Jussara Freire); a leitura e discussão de textos (essenciais para a 

problematização da pesquisa realizada por mim, e pelos meus colegas). Por fim, e acima de 

tudo, o espírito coletivo do CEP28 foi a base que me permitiu encarar o desafio de levar 

adiante uma pesquisa em que o analista (eu) se apresentava sob a condição de observador-

nativo. 

 Esta trajetória acadêmica entremeia-se com a minha experiência profissional. No ano 

de 2012 ingressei no quadro de agentes de fiscalização do transporte municipal de Campos 

dos Goytacazes através de aprovação em um concurso público. Deste modo, trabalhava em 

locais de grande movimentação de pessoas – Rodoviária central (conhecida também como 

Rodoviária velha, ou Roberto Silveira), e no Terminal Urbano Luís Carlos Prestes. Nesses 

espaços públicos entrei em contato com os profissionais que operam o transporte: 

despachantes, motoristas e cobradores. Evidentemente, mantinha também estrita aproximação 



15 

 

com os passageiros. Nesta condição, experimentei frequentemente inquietações sobre a 

realidade que presenciava, como por exemplo, a difícil rotina enfrentada pelos cadeirantes  

diante das dificuldades de acesso aos ônibus, assim como os desacordos que envolviam 

despachantes/motoristas, fiscais e usuários por causa das constantes falhas do transporte 

coletivo: atrasos; ônibus sucateados; mudanças de itinerário sem justificativa; dentre outras. 

Estas situações que me causavam extremo estranhamento surgiam rotineiramente nos 

terminais rodoviários e se somavam aos constantes desrespeitos aos direitos de idosos, 

frequentemente impedidos de embarcar nos ônibus por conta da gratuidade a que têm direito 

no transporte coletivo.  

 Nesse contexto é importante ressaltar que não sou natural de Campos dos Goytacazes. 

Nasci e vivi até os vinte anos em Bom Jesus do Itabapoana, município com aproximadamente 

35 mil habitantes (IBGE, 2016) localizado a aproximadamente 100 km de Campos. Como 

bonjesuense, meu contato com o transporte coletivo se deu de forma muito tranquila, típico de 

uma cidade pequena e interiorana. Apesar de circular em ônibus velhos e malconservados, a 

rotina dos usuários não era marcada por maus tratos por parte dos rodoviários. Quando 

cheguei em Campos para trabalhar como fiscal, deparei-me com um contexto de relações 

tensas e conflituosas nos terminais rodoviários, algo que me impactou sobremaneira, a ponto 

de me fazer pensar diversas vezes em desistir dessa profissão. Levando em consideração a 

minha não habitualidade com esse ambiente, o ressignifiquei como bastante hostil, tanto por 

parte dos usuários, quanto pelos rodoviários.  

 Paralelamente ao trabalho como fiscal, também era aluno do curso de Ciências Sociais 

na UFF de Campos. Iniciei meus estudos nesta Universidade no mesmo ano em que comecei 

a trabalhar na fiscalização. A partir do terceiro período (março de 2013) da graduação entrei 

em contato com uma sociologia urbana com foco nos espaços públicos, destacando aqui os 

estudos realizados pelos pesquisadores da Escola de Chicago e por Georg Simmel. Este 

encontro causou em mim certo incômodo inicial, momento em que eu insistia em denunciar as 

mazelas do poder público em relação ao transporte coletivo municipal. Nesta etapa as 

conversas com minha orientadora e com os colegas do CEP28 foram fundamentais para que 

eu compreendesse aquela realidade por outro ângulo que não fosse o denuncista. Esta afetação 

despertou lentamente uma desnaturalização do meu próprio olhar, aquele que eu tinha 

enquanto fiscal. Iniciei o exercício tortuoso de compreensão dos variados pontos de vista 

“nativos” que estavam presentes na pluralidade de mundos – o empresarial representado pelos 

rodoviários; o dos fiscais; o dos usuários em geral; e o dos idosos e deficientes – existentes 
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nos locais onde eu trabalhava. Ao mesmo tempo passei a estranhar as minhas próprias atitudes 

enquanto fiscal, principalmente nos momentos de tentativa de mediação de conflitos. Em 

especial, o contato com os estudos de Erving Goffman a respeito das interações de face a face 

e dos diferentes quadros cognitivos que as compõem despertaram o interesse de analisar a 

sociabilidade dos pontos de espera do transporte coletivo, o qual dialogava com o projeto de 

pesquisa de minha orientadora, intitulado Problemas públicos e “periferias” no estado do Rio 

de Janeiro. Nesta ocasião, ao saber que eu era fiscal de transporte, Jussara propôs que eu 

estudasse as filas de passageiros nos terminais rodoviários. Inicialmente não compreendi com 

clareza o sentido de estudar algo tão ordinário quanto uma fila de espera. Na época entendia a  

fila como algo muito específico, inserido em um contexto demasiadamente micro para ser 

analisado. A minha participação nas reuniões do CEP28 e na pesquisa realizada por minha 

orientadora proporcionaram o desenvolvimento paulatino de meu objeto de análise. Esse 

processo culminou na proposta de analisar o transporte a partir das interações que ocorrem em 

momentos de espera compartilhada – anteriores ao da circulação nos ônibus. Meu 

estranhamento inicial em estudar filas era algo compartilhado também entre meus colegas da 

UFF, que frequentemente formulavam piadas para tratar jocosamente o meu tema de 

investigação. Para alguns destes colegas eu era “o homem das filas”, para outros, isto não 

possuía sentido algum: “mas você estuda o que na fila!?”   

 Neste processo, deparei-me evidentemente com uma série de limitações. Por exemplo, 

no início da observação participante focalizava-me preferencialmente nos fiscais, 

compartilhando este ethos profissional, indignando-me com o desrespeito à regulamentação 

que havia aprendido durante a preparação para o concurso público. Sentia-me impotente por 

não conseguir resolver todos os problemas que me eram apresentados pelos usuários, ao 

mesmo tempo em que a revolta era frequente não apenas para mim, mas também para muitos 

de meus colegas que se irritavam com as mazelas do sistema de transporte. 

  Nesse sentido, o que mais despertava meu interesse era a presença contínua de uma 

interação tensa e conflituosa entre os atores que compunham o cenário dos terminais 

rodoviários. Agressões verbais e insultos morais surgiam em diversos momentos. As situações 

que presenciei na rodoviária e no terminal levaram-me a perceber a centralidade da 

observação das situações de espera compartilhada que antecedem o momento da circulação no 

interior dos ônibus. Nesse sentido, as filas surgem como foco de análise desta pesquisa, uma 

vez que se apresentam como um modo de ordenamento público e negociado face a face entre 

diversos atores. Ao mesmo tempo, é a partir dela que grande parte dos conflitos entre os 
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“profissionais do público” (JOSEPH; JEANNOT, 1995) (despachantes, motoristas, fiscais) e 

os passageiros emergem. Estes conflitos relacionam-se recorrentemente com momentos em 

que gramáticas
1 

que orientam o ordenamento da situação entram em fricção, ocasionando 

desacordos nos terminais rodoviários. Nesse sentido, a compreensão destas gramáticas 

pressupõe uma descrição densa (GEERTZ, 2008) das interações de face a face nas filas.  

 Dessa forma, a pesquisa de campo consistiu em mapear as cooperações, tensões e 

conflitos que emergiam nas situações de filas para identificar a sociabilidade de pontos de 

ônibus. Propus uma etnografia cooperativa (JOSEPH, 2007; FREIRE; GUALANDE 

JUNIOR, 2016), o qual permite retomar a questão da mobilidade e da acessibilidade aos 

espaços públicos a partir dos “locais-movimento da cidade” (JOSEPH, 2000b) como 

terminais rodoviários, pontos de ônibus, ou ainda, no caso das pesquisas realizadas por Isaac 

Joseph na França, estações de trem e metrô. Retomando estas abordagens, procurei descrever 

os diferentes quadros cognitivos (GOFFMAN, 2010) que ordenam as situações de espera, 

bem como parte da experiência citadina campista. Neste processo de imersão, inspiro-me nas 

contribuições de Foote White (2005) e sua proposta de observação participante, em que os 

pontos de ônibus tornam-se a “esquina” onde realizo minhas observações. Este autor estudou 

as relações de sociabilidade estabelecidas entre os moradores de um determinado bairro na 

cidade de Chicago – EUA. Utilizou-se de uma imersão profunda nas interações com os 

moradores. Compartilhou durante anos a experiência cotidiana desses indivíduos. Ao dispor-

se em uma das esquinas dessa localidade tinha acesso a todos os relatos dos acontecimentos 

que ali transcorriam. Ao mesmo tempo, dispunha de uma visibilidade privilegiada para 

observar as situações ordinárias que se desenrolavam naquele espaço. De forma análoga, pude 

experimentar nos pontos um contato face a face com fiscais, rodoviários e passageiros. Assim 

como Foote White, procurei realizar uma observação participante, ou como sugere Caiafa 

(2002), uma participação observante levando em consideração minhas experiências enquanto 

usuário – pesquisador – fiscal. Cada um destes personagens proporciona pontos de vista 

diferenciados para a análise dos conflitos, o que certamente foi extremamente rico para atingir 

o objetivo desta pesquisa. As percepções resultantes dessas diferentes posições permitiram 

compreender como se tecem as sociabilidades nas situações de espera compartilhada.  

                                                 
1 

O termo “gramática” é apreendido aqui como o conjunto de regras a serem seguidas para agir de forma 

suficientemente adequada diante das outras pessoas que compartilham a mesma ação (retomando a definição 

sintética e resumida de Lemieux, 2000). É também a definição que está presente em toda a obra de Boltanski e 

de Thévenot, só que, em vez de regra, os dois autores preferem a palavra coação (contrainte). (FREIRE, 2005, p. 

94) 
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 A fila de espera dos ônibus representa um espaço privilegiado para apreender 

modalidades de relações de serviço em meio urbano: A fila é um ajuntamento multifocado 

(GOFFMAN, op. cit.) efêmero que reúne uma pluralidade de atores (em particular, 

passageiros, despachantes, motoristas e fiscais). Nestas ocasiões, podemos ainda apreender os 

sentidos do público, frequentemente conflitantes quando estes atores compartilham estas 

situações e problematizam o transporte coletivo. Diferentemente de outros contextos 

nacionais, no caso em análise, o “público” do transporte público encobre uma série de 

significados fortemente marcados por grandezas industriais e mercantis (BOLTANSKI; 

THÉVENOT, 1991), e nos momentos de conflitos, eventualmente cívicas (op. cit.). Do ponto 

de vista de muitos usuários, o transporte público é um bem “pago” e, nesta qualidade, a 

expectativa é de eficiência do serviço em função da justificativa do valor da tarifa. Do ponto 

de vista dos motoristas e despachantes, o transporte público é entrelaçado com os dispositivos 

normativos empresariais: nas situações em análise, as filas são administradas por eles a partir 

dos critérios de lotação de ônibus, privilegiando os passageiros “pagantes”. Por sua vez, “os 

não pagantes” - passageiros com direito à gratuidade deste serviço – são aqueles em torno dos 

quais emergem grande parte dos conflitos cotidianos. 

 A partir deste ponto, apoio-me nas contribuições de Isaac Joseph e Gilles Jeannot 

(1995) acerca das “relações de serviços”, que também foram incorporadas no projeto de 

pesquisa Vulnerabilidades da experiência citadina e espaços públicos urbanos em cidades 

fluminenses, coordenado por Jussara Freire. Este conceito de “relações de serviço” abarca os 

momentos de interação em que determinados agentes oferecem serviços (públicos) para os 

usuários. No caso em análise nesta monografia, estas relações se estabelecem entre os 

motoristas, despachantes e cobradores, de um lado, e passageiros de outro. No caso de Joseph 

e Jeannot, as pesquisas que deram origem ao conceito citado foram realizadas no contexto 

francês, na qual o sentido de serviço público mantém certa distância do que poderia 

caracterizá-lo enquanto uma transação comercial, fazendo com que se diferencie fortemente 

do caso brasileiro, na qual, a mercantilização do transporte coletivo se apresenta mais 

vigorosamente. Dessa forma, no Brasil as lógicas empresariais se sobrepõem constantemente 

ao poder público, real detentor da obrigação de regulamentar e ofertar transporte coletivo 

urbano de passageiros – caracterizado juridicamente como serviço público.   

 A aposta metodológica utilizada nesta pesquisa permite compreender as articulações e 

desarticulações possíveis em dois planos distintos. Como afirma Mamani (2004, p. 27): 

“Abordar sociologicamente os transportes significa ir além da técnica, exige inscrever os 



19 

 

meios técnicos numa estrutura social dada e no jogo das interações que lhes dá sentido”. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o transporte proporciona o contato entre diferentes esferas 

dos mundos econômico, social, técnico, geográfico, político, e do planejamento urbano, 

inscritos em um plano mais abrangente, estrutural. Desse ponto, proponho analisar a 

legislação e outros documentos técnicos e acadêmicos que tratam das políticas urbanas 

voltadas para estruturação do transporte coletivo. Isto permitirá compreender as gramáticas 

(repertórios) que permeiam estes documentos, definindo ações e prioridades no setor da 

mobilidade urbana ajustada ao contexto da cidade de Campos. De outro modo, a abordagem 

situacional2 (interacional) será essencial para compreender as relações entre este plano da 

política urbana e os conflitos vivenciados nas situações cotidianas, compreendendo de que 

modo estes dispositivos legais são reapropriados e ressignificados situacionalmente. 

 

 

Estrutura da monografia 

 

 

 Este trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro busco caracterizar o 

sistema de transporte coletivo de Campos dos Goytacazes a partir da análise dos repertórios 

jurídicos que o estruturam, bem como através da abordagem de estudiosos que se debruçaram 

sobre os modos de operação deste serviço. Além disso, apresento os terminais rodoviários e 

pontos de ônibus onde realizei as observações empíricas.  

 No segundo capítulo proponho traçar uma discussão acerca dos diferentes públicos 

que compõem a dinâmica do transporte em Campos. Focalizo as análises sobre as relações de 

serviço estabelecidas entre motoristas, despachantes, cobradores e fiscais, bem como as 

moralidades e estruturas hierárquicas presentes nessas interações de face a face.  

 Por fim, no capítulo 3 descrevo e interpreto momentos de tensões e conflitos que 

surgem nas filas de espera dos terminais rodoviários. Estas situações de conflitos se 

estabelecem entre usuários do transporte e rodoviários. Estes desacordos se originam, de um 

lado, por conta das falhas na prestação do serviço, tais como atrasos. Por outro lado, o 

desrespeito dos direitos de idosos, deficientes e estudantes no que se refere à gratuidade na 

                                                 
2 

Segundo Freire (2016), a situação se constitui enquanto uma “unidade de observação”. No caso desta 

monografia isto se traduz nas coordenações estudadas nos terminais rodoviários.  
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utilização do transporte é outro elemento que causa intenção discórdia entre os atores em 

copresença nos terminais e pontos de ônibus.  
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Capítulo 1. A caracterização do sistema de transporte coletivo em Campos 

dos Goytacazes: Repertórios normativos, terminais rodoviários e o ônibus.  

 

 

1.1 . A circulação na Planície Goytacá 

 

 

 Cidade situada na região Norte-Fluminense, Campos dos Goytacazes localiza-se a 

aproximadamente 280 km da capital Rio de Janeiro. A população total do município é 

estimada em 487.187 habitantes (IBGE, 2016). Considerando estas informações, Campos 

enquadra-se no perfil de cidade de médio porte não metropolitana (SANTOS, 2010)
3
. Uma de 

suas principais características é a extensa área territorial (a maior do estado do Rio de 

Janeiro), correspondente a 4.026,71 Km, dividida administrativamente em 14 distritos. Esta 

organização territorial e extensão espacial são duas dimensões particularmente relevantes para 

compreender uma das problemáticas presentes no funcionamento do sistema de transporte 

municipal. Diversas localidades rurais encontram-se muito distantes do centro urbano da 

cidade, ponto de convergência das linhas de ônibus. Esta realidade faz com que os usuários do 

transporte percorram longas distâncias (que podem chegar a 75 Km, por exemplo, para quem 

mora no distrito de Santo Eduardo) em ônibus que não possuem sistemas de refrigeração 

(Campos é uma cidade que apresenta rigoroso verão). Muitos dos conflitos observados na 

pesquisa de campo ocorriam entre passageiros e motoristas nos itinerários originados destas 

localidades, como as linhas Tocos x Centro, Pernambuca x Centro, Farol x Centro, Lagoa de 

Cima x Centro, dentre outras. Há casos em que os condutores dos ônibus alteram itinerários 

deliberadamente, recusando-se a percorrer todos os pontos previstos pelo poder público e que 

devem ser cumpridos pelas empresas concessionárias do transporte. Vários motoristas 

alegavam, para justificar o descumprimento destes itinerários, que não “compensaria transitar 

por determinados locais por conta da baixa incidência de passageiros”. Porém, tal atitude era 

acompanhada da recorrência de reclamações de pessoas que “foram deixadas para trás” nos 

pontos distritais, distantes do raio de atuação da fiscalização municipal (o qual, se concentra 

no núcleo urbano de Campos). 

 

                                                 
3
 Este conceito abrange cidades com população superior a 100.000 habitantes, e que não sejam capitais estaduais, 

ou que não se encontrem localizadas em regiões metropolitanas.  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa dos Distritos de Campos dos Goytacazes.  
Fonte: Edital de licitação 001/2013 – PMCG/IMTT 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização de Campos dos Goytacazes no estado do Rio de Janeiro 
Fonte: Edital de licitação 001/2013 – PMCG/IMTT 
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1.2. Delimitação do objeto: Uma alternativa ao “alternativo” 

 

 

 O sistema de transporte coletivo de Campos se estrutura segundo dois critérios: De um 

lado, aqueles das empresas privadas detentoras das concessões públicas, que fazem circular  

ônibus e micro-ônibus. Por outro lado, o Serviço de Transporte Alternativo Municipal – 

SETAMP, instituído através da lei nº 8169, de 06 de julho de 2010, de iniciativa do poder 

executivo, ainda na gestão da prefeita Rosinha Garotinho (2009-2016). Neste caso, os 

veículos que caracterizam este transporte são as “vans” (veículos com lotação máxima de 16 

passageiros).  

 Apesar de possuírem convergências em vários aspectos, estes dois modelos de 

prestação do serviço de transporte (“tradicional” e “alternativo”) apresentam divergências 

significativas. Este fato foi determinante para dificultar a minha entrada neste campo, uma vez 

que ocupo o cargo de fiscal municipal. Desta forma, em algum momento da pesquisa poderia 

haver, por parte dos “topiqueiros”4, confusão entre meu status de analista-observador, e o de 

funcionário público, podendo ser resinificado como “espião” ou “X-9”. Há histórico de casos 

de conflitos entre fiscais e motoristas de vans, o que me conduziu a não explorar este objeto 

de pesquisa. Além desta razão principal há outras especificidades neste contexto, tais como a 

presença marcante dos veículos “piratas” ou “ilegais”, os quais realizam o transporte coletivo 

sem se submeterem à regulamentação do poder público municipal. Este quadro que entremeia 

a atuação do tráfico de drogas na cidade e do transporte ilegal não se apresenta no transporte 

“tradicional”, o que me permitiu uma circulação fluida. Momentos de tensão entre rodoviários 

e fiscais são pontuais e  administrados na lógica de economia de conflitos  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 
Categoria utilizada para designar os motoristas que trabalham dirigindo as vans do transporte alternativo.   
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1.3. Repertórios jurídicos e a política de transporte municipal 

 

 

1.3.1. O transporte do ponto de vista das ciências socais 

 

 Pensado a partir de uma abordagem socioantropológica, o transporte pode ser 

problematizado a partir de variadas abordagens e objetos. De um modo geral, suas funções se 

restringem à circulação de pessoas. Inspirado nas contribuições de Ezra Park, um dos 

fundadores da primeira Escola de Chicago, Mamani (2004) utiliza o conceito de mobilidade 

urbana como uma das consequências do transporte coletivo, permitindo que os citadinos 

reconheçam as mudanças e desorganizações ocasionadas pela expansão urbana, configurando-

se assim, como verdadeiro “pulso da cidade”. Pode-se ainda, relembrar a contribuição de 

Caiafa (ibid.), para quem, o transporte seria fundamental para promover a fuga na cidade, no 

sentido de dispersar, acessibilizar, conduzir a outros espaços, heterogeneizar, misturar. Em 

outros termos, quando estas possibilidades não se concretizam, ressalta-se a crítica existente 

voltada para o fato de que a mobilidade não é “democrática”, contribuindo para a exclusão e 

segregação de pessoas, segundo esta autora, que observa a exclusividade da transação 

comercial na forma de administrar o transporte coletivo. 

 Assim, outra consequência do transporte coletivo está atrelada à sua dimensão 

econômica que também é problematizada por Mamani: “[…] o transporte articula território e 

sociedade, mudando a localização de bens e pessoas com o propósito de superar a distância 

física que separa os locais de produção e consumo […]” (MAMANI, ibid. p. 38). Neste 

ponto, surge a questão da importância da mobilidade no processo de produção e acumulação 

de mercadorias na cidade. O transporte, desempenhando o papel de um dos propulsores do 

desenvolvimento urbano, permitiria ao mesmo tempo a circulação de bens e pessoas.  

  

1.3.2. O ponto de vista jurídico e os dilemas da regulamentação 

     

 Os modos de estruturação do transporte coletivo geram uma fricção de diferentes 

ordenamentos morais – o mercantil, o industrial e o cívico. Este quadro de controvérsia, 

inclusive, está presente no emaranhado de legislações que tratam do assunto. Partindo do 

contexto democrático brasileiro, a Constituição Federal de 1988 enquadra o transporte 

coletivo como política de desenvolvimento urbano, ideia reforçada no Estatuto da Cidade (Lei 
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10.257 de 2001). Mais recentemente, a lei 12.587 de 2012, o qual implanta a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) confere a seguinte definição em seu artigo 4, inciso 

VI: “transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a 

toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo 

poder público”. Pode-se, a partir desta definição, compreender que o serviço é público deve 

ser acessível a todos, é pago e regulamentado pelo Estado – no caso em questão, a Prefeitura 

municipal. No seio destas atribuições e da própria legislação, o poder público pode optar pela 

prestação indireta do serviço, estabelecendo parceria com o setor privado para que este opere 

o transporte através da concessão ou da permissão5. Este aparato jurídico que permite a 

execução indireta do transporte também determina que, nesses casos, o poder concedente 

(Prefeitura) exerça a devida fiscalização sobre o funcionamento do serviço. Nesse sentido, em 

Campos o órgão responsável por tal tarefa é o IMTT – Instituto Municipal de Trânsito e 

Transporte, o mesmo que abriga os fiscais de transporte público. Para Vasconcellos (1997), a 

regulamentação tem a finalidade de: “[…] estabelecer a base legal para a prestação do 

serviço e, em decorrência, as obrigações e deveres das entidades púbicas e privadas 

envolvidas” (p. 134). O próprio autor reconhece a complexidade de tal tarefa, decorrente dos 

variados interesses institucionais (estatais, políticos) e econômicos de diferentes atores.  

 Este modelo de prestação do serviço gerou em Campos e em outros contextos 

brasileiros, dificuldades em relação à efetiva regulamentação do poder concedente sobre a 

operação de empresas privadas quanto ao ordenamento do transporte. Em contextos 

metropolitanos como o do Rio de Janeiro, Mamani (ibid.) destaca o fato de que um reduzido 

número de empresários domina todo o transporte por ônibus, o que ocasiona uma perda de 

controle por parte do Estado. Estes pequenos grupos possuem enorme poder de barganha 

frente às decisões governamentais quanto à política de preços e de ordenamento territorial dos 

itinerários a serem percorridos. Para Caiafa (ibid.), que analisou o transporte coletivo (ônibus) 

na cidade do Rio, a estratégia adotada pelo poder público local foi a de limitar o número de 

empresas de modo a eliminar a concorrência entre elas. Nesta lógica, a justificativa se 

fundamenta no fato de que a garantia de um pequeno número de empresas facilitaria o 

                                                 
5 

A concessão caracteriza-se pelo compromisso firmado entre empresa privada e prefeitura, através de um 

contrato de outorga do serviço de transporte. O concessionário deve submeter-se à regulamentação e controle do 

poder concedente. Para efetivação depende de uma lei própria. Em contrapartida, a permissão caracteriza-se pela 

unilateralidade e precariedade, ou seja, não depende de lei para ser autorizada, não são estabelecidas regras para 

o permissionário, e por fim, pode ser revogada a qualquer momento. (VASCONCELLOS, 1997, p. 135) 
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controle sobre as ações empresariais no transporte. No entanto, como ressalta Caiafa, o que 

ocorreu de fato foi o efeito inverso, uma vez que o setor se tornou cada vez mais unido e forte, 

propiciando o enfraquecimento das ações estatais de controle e regulamentação sobre o 

sistema de transporte.  

 No contexto campista, a situação não é diferente. No ano de 2013 ocorreu na cidade 

um processo licitatório para concessão da operação dos transportes. De acordo com 

informações publicadas no edital desta licitação – 001/2013 – proposto pela Prefeitura, foram 

identificadas no sistema de transporte municipal 142 linhas, sendo 91 linhas urbanas (com 

itinerários internos ao perímetro do 1º Distrito – Sede) e 51 linhas distritais (que conectam o 

centro aos diversos distritos). Todas estas linhas passam pela região central de Campos. Os 

relatórios mensais entregues ao IMTT pelas empresas apontavam a demanda mensal variando 

entre 2.700.000 e 3.000.000 de passageiros por mês (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2013) 

 O referido edital situa-se no âmbito das operações urbanas (VASCONCELLOS, 

ibid.), que preveem diversas intervenções na ocupação do solo e do sistema de transporte, 

visando sua maior eficiência (menor tempo de espera nos pontos; redução da sobreposição de 

linhas; incorporação de novos itinerários com o objetivo de abranger novos territórios da 

cidade). Este tipo de planejamento, que emerge no fim da década de 1990 possui abrangência 

sistêmica (op. cit.), já que se aplica a um conhecido conjunto de problemas (atrasos; 

superlotação; elevado tempo de espera nos pontos; ônibus sucateados; inadequação do uso e 

disposição do terminal urbano;) com o objetivo de uma reformulação abrangente. Dentre as 

intervenções planejadas estavam previstas: o aumento da frota circulante para até 375 

veículos; a construção de cinco terminais de integração e articulação intermodal; a 

implantação da bilhetagem eletrônica; a remodelação de diversas linhas, com a criação de 

novos itinerários e a extinção de outros. Nenhum destes projetos foi cumprido integralmente 

até hoje. As empresas vencedoras do processo licitatório foram as mesmas que já atuavam no 

setor, com a ressalva de que houve uma redução na quantidade delas, que passou de 14 para 7 

(Encontram-se agrupadas em três diferentes consórcios)
6
. Algumas delas, inclusive, se 

beneficiaram de uma linha de financiamento aberto pela Prefeitura exclusivamente para a 

aquisição de novos ônibus (uma das exigências do edital). Porém, não houve mudanças 

efetivas e significativas na qualidade do serviço. Nos terminais rodoviários as queixas 

                                                 
6 

A licitação previa a divisão do certame em três lotes de atuação, cada um deles concentrando-se em diferentes 

territórios do município. O Consórcio Planície é formado pela São João e Jacarandá; no consórcio União 

integram Turisguá, São Salvador, Siqueira e Cordeiro; o último lote foi vencido por uma única empresa, a Viação 

Rogil. 
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continuaram as mesmas: Superlotação, atrasos, mudanças de itinerário, desrespeito por parte 

dos operadores, veículos malconservados, longas esperas para passageiros embarcarem. 

Segundo muitos dos despachantes com quem conversava nos momentos de trabalho, a 

Prefeitura não tinha condições nem disposição em assumir o controle da operação direta do 

transporte. 

 De fato, ao longo de minha experiência como fiscal (a partir de 2012) e da pesquisa de 

campo (desde setembro de 2013), em apenas duas ocasiões a Prefeitura agiu de maneira 

incisiva sobre a operação do transporte em Campos, mais especificamente, sobre as ações do 

empresariado deste setor. A primeira delas foi no ano de 2014, em que uma grande greve dos 

rodoviários paralisou o transporte de ônibus na cidade
7
. Como reação a Prefeitura recorreu à 

justiça, com o objetivo de que parte da frota voltasse a circular e obteve sucesso na ação
8
. 

Diante da recusa dos rodoviários em cumprir a determinação do TRT – Tribunal Regional do 

Trabalho, a Prefeitura resolveu, então, recorrer ao Ministério Público Estadual, que obteve por 

meio do uso da força 30% da frota de cada uma das empresas de ônibus da cidade
9
. O conflito 

se encerrou com o definitivo retorno dos funcionários aos seus postos de trabalho
10

. Ainda 

assim, o caso obteve outros desdobramentos, pois foi descoberto que a greve geral havia sido 

incentivada e apoiada por diversos donos de empresas de ônibus como forma de pressionar o 

governo local a quitar supostas dívidas decorrentes de repasses não realizados do Programa 

“Campos Cidadão”
11

. Alguns desses empresários foram temporariamente (cerca de algumas 

horas) presos para esclarecimentos e averiguações. 

 Outro marco temporal recente da forma do poder municipal administrar o transporte 

coletivo remonta ao mês de julho de 2016. Em um ato pouco usual, os gestores públicos 

                                                 
7
 Greve dos rodoviários deixa população sem transporte público em Campos – Jornal terceira via, 26/04/2014.  

Disponível em: 

<http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/campos_dos_goytacazes/46740/greve_dos_rodoviarios_deixa_pop

ulacao_sem_transporte_publico_em_campos>. 
8
 Liminar suspende greve de rodoviários – Portal de notícias da Prefeitura Municipal de Campos dos 

Goytacazes, 27/04/2016. Disponível em: <http//www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=24853>. 
9
 MP realiza operação contra greve dos rodoviários – Portal de Notícias G1, 30/04/2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2014/04/mp-de-campos-rj-realiza-operacao-contra-greve-dos-

rodoviarios.html>. 
10

 Rodoviários acatam liminar e greve é suspensa em Campos, no RJ – Portal de Notícias G1, 03/05/2016. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2014/05/rodoviarios-acatam-liminar-e-greve-e-

suspensa-em-campos-no-rj.html>. 
11

 Vigora em Campos dos Goytacazes, desde o ano de 2009 o programa “Campos Cidadão” (Criado pela lei 

8.078 de 2009), que estabelece uma política de subsídio da tarifa cobrada no transporte coletivo municipal. Na 

prática, todos os usuários que estão cadastrados no programa têm o direito de pagar R$ 1,00 pela passagem, que 

em seu valor integral custa R$2,75.   
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nomearam uma junta interventora12 para agir especificamente em uma das empresas que 

venceu a licitação e que não estava operando regularmente o serviço
13

. A Prefeitura assumiu o 

compromisso pelo pagamento da folha salarial da empresa Turisguá, bem como o 

abastecimento de combustível dos ônibus. 

  Desta maneira, pode-se constatar que o grupo de empresários de ônibus: “Trata-se de 

um grupo de interesses marginais e complementares à atuação dos níveis de governo” 

(ARAÚJO, 2012, p. 36 apud PEREIRA, 1987). Nos dois conflitos supracitados os 

empresários do setor não atuaram por meio de negociações, ou exercício de influência sobre a 

classe política. Em vez disso, o conflito se concentrou em torno daqueles que instituem a 

regulamentação e o planejamento do setor versus aqueles responsáveis por operar o serviço de 

transporte. 

 Essa relação tumultuada entre agentes públicos e privados encobre duas questões 

importantes. A primeira delas é a sobreposição de uma gestão técnica e não democrática 

(MAMANI, ibid.) do transporte, que contribui para a existência e persistência de uma 

Iniquidade Política (op. cit.). Este quadro compromete a participação popular nas decisões a 

serem tomadas no planejamento da mobilidade urbana, ao mesmo tempo em que são 

resultantes de ações unilaterais do poder público, sem consulta nem diálogo com os 

operadores e empresários do transporte, e menos ainda com os usuários do serviço. Estas 

desarticulações se estendem ao ordenamento jurídico que fundamenta as intervenções no 

setor. Em Campos, o principal instrumento legal que regula o transporte de ônibus é o 

decreto-lei 30/85, promulgado ainda na década de 1980, que por exemplo, não incorpora as 

atuais legislações referentes à circulação de deficientes físicos e idosos.  

 Estas tensões entre as políticas urbanas, os pressupostos jurídicos, e a democratização 

escassa do planejamento do transporte coletivo têm consequências sobre ressignificações e 

reapropriações destes dispositivos nas situações de interação face a face nos momentos de 

execução do serviço, os quais são mediados pelos profissionais do público (JOSEPH; 

JEANNOT, 1995), analisados no presente trabalho por meio dos personagens dos 

despachantes, motoristas, cobradores e fiscais (em discussão aprofundada nos capítulo 2 e 3).   

                                                 
12 

Composta por um conjunto de interventores – técnicos do IMTT, dos quadros das Secretarias de Fazenda e de 

Controle, entre outros órgãos municipais – nomeados pela prefeita Rosinha, que atuaram em conjunto para sanar 

os problemas e tomar as providências necessárias para regularizar a prestação do serviço de transporte ofertado 

pela empresa Turisguá.  
13 

Maiores informações podem ser encontradas na reportagem intitulada: Decretada intervenção no sistema de 

ônibus. Disponível em: <http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=36592>; Ver também: Junta 

assume direção da Turisguá e coloca ônibus nas ruas. Disponível em: 

<http://novosite.ururau.com.br/colunasmenu/cidades/4d26fbf7cc2f3a79d99a932fc589f090f3461dfc_junta_assu

me_direcao_da_turisgua_e_coloca_onibus_nas_ruas_>. 

http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=36592
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1.4. A mercantilização da circulação 

 

 

 Alguns dos repertórios mais presentes em toda a legislação que regula o transporte 

coletivo de passageiros são a universalização, acessibilidade, e inclusão social. A circulação 

na cidade é tratada como questão fundamental para o desenvolvimento urbano. No entanto, 

estes princípios entremeiam-se com o caráter de transação comercial presente no transporte 

coletivo, motivo pelo qual, para alguns pesquisadores (CAIAFA, 2002.; VASCONCELLOS, 

1997), ele seria o responsável por promover segregação urbana. A questão que se coloca, 

desta maneira é: Como mensurar a rentabilidade de um serviço público? Diante desta 

pergunta, não podemos também deixar de considerar críticas à mercantilização do transporte 

que tiveram recentemente forte impacto nas mobilizações de Junho de 2013. Por exemplo, 

movimentos sociais como Passe Livre (MPL) reivindica há décadas que o transporte seja 

gratuito, livre e irrestrito a todos.  

 Para compreender a pluralidade de atores engajados no conflito em torno do transporte 

coletivo pode-se ainda nos referir à Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) que 

quando trata dos direitos dos usuários cita a lei 8.078 de 1990 (Código de defesa do 

consumidor). Este último instrumento é indicado como meio de garantia da efetivação de 

direitos, que em questão referem-se ao usuário (consumidor – cliente). Desta maneira, 

percebe-se que o transporte coletivo se constitui enquanto um serviço público, ao mesmo 

tempo em que é considerado também uma transação comercial. Frequentemente a questão do 

usuário como cliente foi citada tanto por fiscais quanto por passageiros ao longo das 

observações de campo.   

 A postura dos operadores do transporte (despachantes, motoristas e cobradores) 

ligados às empresas privadas que oferecem o serviço é a de encarar os usuários como 

potenciais consumidores de seu produto – a circulação. Rodoviários protagonizam disputas 

entre si nos itinerários que concentram a atuação de mais de uma empresa. Em Campos, essa 

situação pode ser constatada em duas das linhas mais cobiçadas por despachantes – os 

itinerários que partem da Rodoviária ou do Terminal Urbano em direção ao maior Shopping 

da cidade (Boulevard Shopping), ou a linha que parte da Rodoviária com destino a Farol de 

São Tomé (região praiana). Frequentemente funcionários discutem entre si quando sentem que 

sofreram prejuízo por conta da “malandragem” de uma empresa rival que teria “roubado seus 

passageiros”. Nestas situações, a competência de despachantes é medida pela capacidade que 
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possuem em conseguir uma lotação máxima no ônibus. É interessante notar que em nenhum 

momento os operadores do sistema se referem aos usuários como clientes, nem mesmo como 

usuários, mas sempre como passageiros.  

 

 

1.5. Lógicas mercantis e industriais na conduta dos operadores do transporte 

 

 

 Fundamentando-me no pragmatismo francês, especificamente nas obras de Luc 

Boltanski e Laurente Thévenot, parto da noção de que nossas ações e sentidos de justiça (e 

injustiça) referem-se a valores gerais, ou ainda, princípios superiores comuns que guiam as 

ações. Segundo Freire (2016): 

 

A cité (ordenamento) é um modelo de humanidade comum (que permite 

estabelecer relações de equivalência entre os seres. Cada cité refere-se a um 

modelo específico de bem comum, que permite a generalização das 

operações de crítica). Existe um acordo em relação aos sentidos do que é 

justo para seus membros em uma situação, bem como a um bem comum 

visado, o que permite estabelecer uma relação de equivalência entre os seres. 

(p. 115) 

 

 Nesse sentido, as ações dos operadores do transporte coletivo em Campos guiam-se  

mais recorrentemente a partir de dois tipos de ordenamentos: Mercantil e industrial. Em cada 

um deles há sentidos de justiça que são compartilhados pelos atores em copresença. Conforme 

a tabela 1, o mundo mercantil ordena-se a partir de relações pautadas pela troca e no valor 

monetário que elas representam. Já o industrial organiza-se segundo critérios de eficiência e 

competência profissional. Por outro lado, os usuários procuram agir segundo o ordenamento 

cívico, mais próximo a um princípio superior comum ancorado no interesse geral de todos os 

integrantes da situação. É a partir desse modelo que idosos e deficientes, por exemplo, se 

justificam quando são barrados no acesso ao espaço dos ônibus. A fricção entre justificações 

pautadas segundo diferentes ordens de grandeza (modos de justificação) provocam o 

surgimento do conflito, pois a crítica interroga e desestabiliza a ordem de uma cité. Este 

assunto será aprofundado no capítulo 3, em que serão aprofundadas as análises a respeito das 

situações de desacordo nos terminais rodoviários.   
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Tabela 1 

Ordens de grandeza segundo Luc Boltanski e Laurent Thévenot 

 Inspirada Doméstica Cívica Da Opinião Mercantil Industrial 

Modo de 

avaliação 

(grandeza) 

Graça, não 

conformismo, 

criatividade 

Estima, 

reputação 

Interesse 

coletivo 

Renome Preço Produtividade;

eficiência 

Formato da 

Informação 

pertinente 

Emocional Oral, 

exemplar, 

anedótico 

Formal, 

oficial 

Semiótico Monetário Mensurável: 

Critérios, 

estatísticas 

Relação 

elementar 

Paixão Confiança Solidariedade Reconheci- 

mento 

Troca Vínculo 

funcional 

Qualificação 

humana 

Criatividade, 

ingenuidade 

Autoridade Igualdade Celebridade Desejo, 

poder 

aquisitivo 

Competência 

profissional, 

perícia 

Fonte: Quadro de Boltanski e Thévenot, (1999: 15-16). 

 

 

1.6. Os terminais rodoviários de Campos dos Goytacazes 

 

 

 A pesquisa de campo consistiu em uma observação etnográfica nos pontos de ônibus 

de maior circulação de pessoas – A Rodoviária Roberto Silveira, também conhecida como 

Rodoviária do Centro, e Terminal Urbano Luis Carlos Prestes. Observei ainda, de modo 

menos rotineiro, outros pontos de ônibus situados em diferentes locais da cidade: aqueles das 

Avenidas José Alves de Azevedo (Beira Valão); e 28 de Março e da Rodoviária do Farol de 

São Tomé (área balneária da cidade de Campos dos Goytacazes). 

 Os pontos foram escolhidos em função de sua relevância para refletir sobre a questão 

da mobilidade urbana a qual é problematizada nesta monografia, seguindo a tradição da 

primeira Escola de Chicago e de sua proposta ecológica. Partindo desta tradição, 

evidentemente o transporte coletivo torna-se central para a análise da problemática da 

mobilidade urbana e dos deslocamentos diários dos citadinos. Para Joseph (2000b), introdutor 

com Yves Grafmeyer da tradição da Escola de Chicago na França (JOSEPH; GRAFMEYER, 

1979), a acessibilidade urbana é outro problema central a ser considerado na sociologia dos 

espaços públicos. Joseph privilegiou os “locais-movimento” da cidade, como as estações de 

trem. No projeto de pesquisa coordenado por Jussara Freire, inspiramo-nos nas contribuições 
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de Joseph e consideramos assim os terminais rodoviárias como lugares-movimento nos quais 

as relações de serviço adquirem sentidos diferenciados em relação ao contexto analisado pelo 

autor.  

 As análises obtidas a partir de minha imersão neste campo, tanto na condição de fiscal, 

quanto de usuário e/ou pesquisador, realçaram a vulnerabilidade da experiência
14

 citadina, 

analisada sob diferentes dimensões. São inúmeras as situações que representam ameaça e 

risco aos enquadramentos diários dos atores.  

 A Rodoviária Roberto Silveira é localizada entre a Avenida José Alves de Azevedo e 

as ruas Saldanha Marinho e Siqueira Campos. Este terminal abriga as linhas distritais e 

algumas das intermunicipais que operam na cidade. Ao todo são 15 plataformas de embarque 

em formato “espinha de peixe”
15

. A falta de vagas para que todos os veículos estacionem 

simultaneamente gera uma frequente disputa por espaço entre os despachantes das variadas 

empresas. Muitas vezes, as filas previamente organizadas pelos usuários precisam ser 

reordenadas, conforme a disponibilidade de plataformas para o embarque.  

 No Terminal Urbano as circunstâncias são outras. Este ponto está localizado ao longo 

de uma extensa região da Avenida 15 de Novembro (Uma das mais movimentadas da cidade), 

entre a Praça São Salvador e a rua Marechal Floriano. A infraestrutura conta com 21 abrigos 

dispostos lado a lado. Há uma pequena cobertura de telha que não garante proteção eficaz 

contra o sol e a chuva.  

  Estes dois principais terminais rodoviários em Campos localizam-se na região central 

da cidade, área de concentração do comércio popular (além das ruas nas quais encontram-se 

produtos mais baratos, há ainda o camelódromo – Shopping Popular Michel Haddad). Desta 

forma, entre os dois terminais separados por uma distância de aproximadamente um 

                                                 
14 

A noção de vulnerabilidade da experiência utilizado nessa pesquisa foi formulado por Erving Goffman no livro 

Os quadros da experiência social: uma perspectiva de análise (2012). Para compreensão dessa noção, deve-se 

ter em mente o que o autor denominou de quadro: “Pressuponho que as definições de uma situação são 

elaboradas de acordo com os princípios de organização que governam os acontecimentos…quadro é a palavra 

que uso para me referir a esses elementos básicos que sou capaz de identificar.” (p. 34). Nesses termos, a 

análise de quadros refere-se à organização da experiência. A partir deste ponto, Goffman apresenta o que para ele 

representaria a exposição do ator a uma vulnerabilidade da experiência, caracterizada pela ruptura de um quadro: 

“Visto que se espera que o quadro aplicado a uma atividade nos capacite para enfrentar todos os 

acontecimentos dessa atividade…é compreensível que possa ocorrer o incontrolável, uma ocorrência que de fato 

não pode ser ignorada e à qual não se pode aplicar o quadro, resultando perplexidade e desgosto nos 

participantes. Em resumo, pode ocorrer uma ruptura na aplicabilidade do quadro, uma ruptura em sua 

governança. (p. 426). Desta maneira, a vulnerabilidade da experiência está inserida na metáfora goffmaniana da 

vida social como um grande teatro.  
15

 As plataformas dispõem-se umas ao lado das outras diagonalmente, remetendo ao formato das espinhas de um 

peixe. 
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quilômetro, há um intenso comércio popular. Como mostrado na Figura 3, ambos encontram-

se relativamente próximos, formando um grande fluxo de circulação de pessoas. 

 

  

Nos demais pontos de ônibus fixados em avenidas de grande circulação não há faixas 

exclusivas para o trânsito de veículos do transporte coletivo. Estes pontos se encontram diante 

de faixas de circulação de veículos nas quais circulam indistintamente ônibus, vans, carros 

particulares, caminhões e motos. A ausência de uma faixa exclusiva que prioriza, perto do 

ponto, o trânsito de ônibus confunde o passageiro, que deve redobrar sua atenção e analisar 

não sem ansiedade, em meio ao fluxo de veículos variados, a chegada da condução que o 

levará ao seu destino. Quando consegue fazer este trabalho de análise e definição de situação, 

o passageiro ainda deve conseguir sinalizar, com antecedência, ao motorista sua pretensão de 

embarcar. Pois, se o motorista não perceber antecipadamente que há passageiros a sua espera 

naquele ponto, possivelmente passará pela faixa esquerda da pista deixando para trás aqueles 

que tentaram desesperadamente sinalizá-lo. 

 Além deste obstáculo para conseguir embarcar em um ônibus fora dos terminais, a 

maioria dos pontos é ausente de um equipamento urbano que proteja os passageiros de 

 

Distância entre o Terminal Rodoviário Roberto Silveira (Rodoviária do Centro) e o Terminal Urbano 

Luís Carlos Prestes.  
Fonte: Google Maps 
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intempéries. Nestes pontos, observei com frequência a formação de uma fila vertical de 

pessoas quando havia um poste de iluminação próximo que oferecia uma fresta de sombra nos 

dias quentes e ensolarados. Nos dias de chuva, nas filas, os usuários se aglutinavam, quase se 

chocando nos cantos cobertos próximos aos pontos para se protegerem, esperando mais 

ansiosos ainda a chegadas de seus ônibus. Nestes dias de chuvas, além de procurar 

desesperadamente um canto para não se molharem, os passageiros em espera encontravam-se 

ainda em estado de alerta pelo arremesso de água vinda dos carros que passavam em alta 

velocidade ao lado do ponto. 

 Com estas situações procurei analisar algumas das situações de vulnerabilidade da 

experiência citadina (GOFFMAN, 2012; JOSEPH, 2000b) no contexto da cidade de Campos 

pelos usuários do transporte coletivo. Estes últimos passam por uma série de pequenos e 

maiores obstáculos quando procuram acessar o transporte coletivo da cidade, o que também é 

representativo da vulnerabilidade dos modos de oferta deste serviço. Desse modo, os pontos e 

terminais de espera se configuram como espaços públicos nos quais: “As práticas técnicas e 

simbólicas que o organizam espacial ou temporalmente se proliferam ao infinito, são 

microscópicas, infinitesimais, e se renovam a cada instante” (RUIZ, 2002, p. 3). Conforme 

aponta Manuel Delgado Ruiz, as relações estabelecidas nestes “espaços diferenciados” não 

têm tempo para se cristalizarem, pois se inserem em um espaço “de passagem” de pessoas 

rumo a diferentes destinos: a casa, o trabalho, a escola, a academia, o shopping, etc. A 

competência dos atores está, justamente, na capacidade que possuem para se enquadrar e 

reenquadrar nas situações de vulnerabilidade da experiência, num incessante movimento de 

manutenção da fachada pessoal, caracterizada pelos: “distintivos da função ou da categoria, 

vestuário, sexo, idade e características raciais, altura e aparência; altitude, padrões de 

linguagem, expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes.” (GOFFMAN, 2014, p. 

36). Nesse sentido, retomando a metáfora dramatúrgica de Goffman, os espaços públicos 

como os pontos de ônibus podem ser considerados cenários (idem, 2012) onde práticas e 

encenações se desenvolvem de maneira efêmera no meio urbano. 
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1.7. O aperto 

 

 

 Superado o momento de espera, embarcar no ônibus é outra tarefa que exige um 

intenso trabalho de definição de situação pelo usuário. Nessa seção explorarei mais 

especificamente as implicações do uso da roleta, dispositivo do transporte coletivo brasileiro 

justificado, pelas empresas, a partir de gramáticas industriais (o cálculo da soma de 

passageiros por trajeto, que passa a medir a eficiência de um itinerário) e mercantis (o 

controle da quantidade de passagens vendidas para averiguar o lucro).   

 Primeiramente, a afixação da roleta no interior dos ônibus não é padronizada em 

Campos (algumas ficam dispostas na parte da frente dos veículos. Outras se situam no meio, e 

ainda há aquelas colocadas na parte traseira). O passageiro habitué conhece – pela sua 

trajetória de circulação nos ônibus que frequenta rotineiramente – essa disposição e sabe 

identificá-la rapidamente desde o ponto de espera. De outro modo, aqueles menos habituados 

ao uso dos ônibus se sentem perdidos no momento do embarque, pois confundem a porta de 

acesso correta. Existe uma distinção em relação aos modos de acesso entre aqueles que pagam 

a passagem e aqueles detentores de gratuidade. Somente os “pagantes” devem passar pela 

roleta. Os desavisados são imediatamente corrigidos ou, em alguns casos, repreendidos pelo 

motorista ou cobrador, que indicam a porta a ser utilizada. 

 Em conversa, tanto com despachantes quanto com funcionários do IMTT, percebi que 

muitos dentre eles naturalizam a presença da roleta. Nas lógicas industriais e mercantis sua 

existência é justificável. Em primeiro lugar, a roleta é apresentada como ferramenta de 

controle por parte da Prefeitura, que realiza os repasses dos valores referentes aos subsídios 

do programa “Campos Cidadão”. Em segundo lugar, este dispositivo é apresentado como um 

modo de organizar o embarque entre “pagantes” e “não pagantes”. No entanto, “passar pela 

roleta” é constantemente motivo de tensão para os passageiros. Pode-se destacar que as 

principais reclamações que observei foram de mulheres grávidas, de pessoas que transportam 

crianças no colo, ou ainda, de passageiros que carregam diariamente mochilas e sacolas e os 

obesos. Alguns dentre estes últimos me relataram situações de constrangimentos. Outras 

queixas que pude ouvir sobre a roleta se referiam aos atrasos por ela gerada (ela condiciona o 

embarque no ônibus à entrada de uma pessoa por vez). Assim, quando a fila é grande o ônibus 

atrasa a partida pois o motorista deve esperar que todas as pessoas do lado de fora consigam 

embarcar.  
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Os passageiros ainda se queixavam muito da falta de espaço e do “aperto” nos 

horários de superlotação de ônibus. Uma vez, um passageiro desabafou: “eu me sinto num 

curral, é muito apertado”. Nestas situações, os passageiros devem se segurar em apoios que 

improvisam com menor ou maior facilidade em função do “aperto”, seja na hora de esperarem 

sua vez de pagar a passagem, esforçando-se para se manterem de pé entre um solavanco e 

outro, seja depois, de modo mais tenso devido ao movimento do veículo que coloca à prova o 

equilíbrio corporal durante o próprio trajeto do ônibus. 
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Capítulo 2. Os públicos do transporte coletivo e relações de serviço 

 

 

2.1. Despachantes, motoristas e cobradores 

 

2.1.1. Homens públicos 

 

 Todos os dias, de madrugada ouve-se em determinados pontos da cidade a “zoeira” 

dos motores que se aquecem ao serem ligados por seus condutores. Nas garagens, a 

efervescência da vida citadina anuncia-se. Motoristas e cobradores se aprontam para passarem 

as próximas oito horas acomodados em suas respectivas poltronas. Analisam o intenso fluxo 

de pessoas no espaço do ônibus, pontos e terminais rodoviários. Essas personagens não só 

observam, mas compõem o público (DEWEY, 1927) que transita pela cidade nos ônibus do 

transporte coletivo. O motorista, habituado a seus automatismos (JOSEPH, 2007) para no 

ponto (nem sempre) quando alguém lhe sinaliza a intenção de embarcar. Olha para o 

retrovisor direito, diminui a velocidade e para. Pressiona uma certa alavanca que se situa ao 

lado esquerdo, entre seu braço e a janela da poltrona. A porta se abre por meio do 

acionamento de um sistema pneumático. O passageiro, então, embarca. Apoia-se nas barras de 

ferro acopladas na escada de acesso ao ônibus. Finalmente alcança aquele corredor cercado 

por todos os lados. Posiciona-se de frente para o cobrador. Durante toda movimentação o 

motorista analisou a situação por meio do retrovisor central que lhe proporciona uma visão 

ampla do interior do veículo. Assim que percebe o reflexo do passageiro, engata a primeira 

marcha, olha para o retrovisor esquerdo e “arranca”. Nesse momento o passageiro se 

aproxima do cobrador e equilibra-se para não cair, sinalizando a intenção de pagar a 

passagem. O cobrador, mais habituado aos solavancos recebe o dinheiro e ao certificar-se que 

a quantia está correta destrava a roleta para que o passageiro procure um assento desocupado. 

Estes dois profissionais do público (JOSEPH; JEANNOT, 1995) trabalham em conjunto. Por 

vezes, o cobrador utiliza-se do som de uma moeda contra a roleta para sinalizar ao motorista 

que há pessoas com a intenção de embarcar. Em outros momentos, o tilintar da moeda 

significa que o condutor pode “arrancar”, uma vez que todos os passageiros embarcaram. Este 

tipo de interação ocorre principalmente em momentos de grande movimento, quando os 

pontos estão cheios e, consequentemente os ônibus também. Nessas ocasiões, a visibilidade 
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do motorista por meio dos retrovisores é reduzida. Portanto, a execução de seus automatismos 

segue a sinalização de seu parceiro de trabalho.  

 Inseridos na dinâmica de circulação do transporte coletivo, esses profissionais 

experimentam em suas funções um estado de sociabilidade intensa com os usuários. Mesmo 

quando não se engajam em uma conversa a interação face a face torna-se inevitável no espaço 

do ônibus. Nesse sentido, retomando Joseph (2000b), ambos podem ser considerados como 

homens públicos, os quais se utilizam do trabalho de figuração e de apresentação do eu em um 

espaço de intenso fluxo de pessoas (usuários). Essa abordagem parte das contribuições 

elaboradas por Erving Goffman e a metáfora dramatúrgica utilizada nas suas análises da vida 

social. Para Joseph, o quadro de observação mútua gerado a partir da copresença dos atores 

leva-os a justificarem sua encenação a todo momento. 

 

Na medida em que a pessoa que exerce a atividade de serviço é obrigada…a 

demonstrar certa deferência em relação ao cliente, sua atuação pode se 

revestir de todas as nuanças da teatralidade: ela pode exibir com ostentação 

os atributos de seu papel, limitar-se ao laconismo imperturbável do 

profissional que cumpre seu contrato ou ainda mostrar-se habilmente 

agressiva para demarcar seu território de atividade. (JOSEPH, op. cit, p.47.) 

 

 Todas essas possibilidades de representação estão ao alcance dos profissionais do 

público nos momentos em que ofertam o serviço de transporte de modo performático no 

cenário do ônibus, dirigindo-se à plateia de usuários/clientes.   

 

2.1.2. Hierarquias situadas  

 

 O quadro de atribuições de cada um dos cargos ocupados pelos operadores do 

transporte – Despachante, motorista e cobrador – é muito bem delimitado. As funções 

exercidas por estes indivíduos são baseadas em objetivos claros e em uma rígida hierarquia. 

  O despachante ocupa uma posição de destaque nesta ordem hierárquica A ele cabe 

permanecer em locais estratégicos, tais como a rodoviária central, o terminal urbano e pontos 

finais dos itinerários percorridos pelos ônibus. Suas atribuições concentram-se em coordenar 

as ações dos demais profissionais a ele subordinados – motoristas e cobradores. Ele é 

responsável por uma série de decisões, dentre as quais: - em que momento determinado 

ônibus deve partir (levando em consideração que muitas linhas do transporte em Campos não 

possuem horários fixados previamente pelo poder público); o remanejamento dos veículos da 

empresa para os trajetos que apresentam grandes demandas momentâneas e situadas; e 
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principalmente, ele fiscaliza o trabalho dos demais operadores do transporte. Qualquer ação a 

ser executada por motoristas e cobradores fora das regras e padrões de serviço estabelecidas 

pelas empresas passa pelo crivo do despachante, que proferirá a sentença final. Quando 

alguma ordem precisa ser submetida aos chefes superiores – que permanecem na 

administração das empresas – é ele o responsável pela intermediação 

 Ainda que tenha identificado no campo a figura do inspetor de garagem – profissional  

situado hierarquicamente acima dos comandos do despachante – sua atuação restringe-se ao 

espaço da garagem, daí a origem do nome a que lhe é atribuído. Esta personagem raramente 

aparece nos terminais rodoviários, por isso, não o incluí em minhas análises. Priorizei aqueles 

profissionais que fazem parte diariamente da rotina dos pontos de ônibus, e que 

consequentemente estabelecem contato direto com os usuários, o que configura relações de 

serviço, nos termos de Joseph e Jeannot (op. cit.). 

 Nesta ordem hierárquica, o motorista ocupa uma posição intermediária. No interior do 

ônibus ele adquire a responsabilidade de administração e resolução de conflitos, gerenciando 

qualquer acontecimento que possa ocorrer dentro do veículo que conduz. Desta forma, suas 

atribuições não se restringem ao simples ato de dirigir. Os automatismos adquiridos ao longo 

de sua experiência e a relação diária com o público proporcionam a estes indivíduos uma 

competência social e técnica (JOSEPH, 2007). Além de estar habituado a manusear a 

máquina rodante (o ônibus) – e seus mecanismos de abertura e fechamento de portas, ou o 

sinal sonoro que indica a necessidade do desembarque dos passageiros – o motorista possui a 

capacidade de agir atento para a composição de humanos e não humanos (LATOUR, 2000). 

Os dispositivos sociotécnicos combinam e se adéquam aos profissionais e passageiros.  

 Isaac Joseph (ibid.) realizou uma extensa pesquisa sobre usuários e agentes de serviço 

de transporte público em Paris. Para este autor: “Um enquadramento funciona como uma 

ferramenta de orientação na ação e uma convenção de concertos dos transtornos da 

inteligibilidade da ação situada” (p. 356). Desta maneira, pode-se afirmar que o motorista 

confronta-se com uma série de de complexidades em situação de trabalho, os quais lhe 

conduzem a enquadramentos e reenquadramentos de suas ações (GOFFMAN, 2012). Nesse 

sentido: “O complexo dramatúrgico que constitui um ônibus lhe confere (ao motorista) pelo 

menos três papéis que lhe permitem articular e formular suas performances em situação” 

(JOSEPH, ibid, p. 357). Isaac Joseph se refere, nesta citação, a três modos de ação em público 

encenadas pelo motorista. Antes de mais nada, ele é o agente de condução. É o indivíduo que 

possui a competência para conduzir o veículo, trafegar pela cidade transportando passageiros. 
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É também o agente de controle, uma vez que exerce a função de vigilância em relação aos 

passageiros que embarcam. Checa aqueles que possuem ou não a prerrogativa da gratuidade, 

ao mesmo tempo em que tem o poder de decisão de permitir quem pode acessar o ônibus, 

controlando os fluxos. Por fim, se apresenta também como agente de serviço. O motorista 

oferece situacionalmente o serviço de transporte – configurado como transação comercial e 

como serviço público – ao parar nos pontos de embarque e desembarque. 

 Estes diferentes papéis encenados situacionalmente ocorrem no interior da arquitetura 

do ônibus e estabelecem um trabalho de coordenação incessante entre motorista e cobrador. 

 Por fim, na base hierárquica dos operadores do transporte encontra-se o responsável 

pela arrecadação do valor da tarifa, o cobrador. Esta personagem foi pouco contemplada nesta 

pesquisa pois as situações de conflito que a envolvem eram muito ocasionais nos terminais 

rodoviários observados. Cabe ao cobrador liberar a roleta para a circulação dos passageiros. 

De maneira semelhante ao que foi apresentado sobre o motorista, o cobrador também é um 

agente de controle – administra quem pode ou não passar pela roleta – e ao mesmo tempo, 

agente de serviço – é responsável pela efetivação da transação comercial e de informação aos 

usuários/clientes. No que concerne à questão de autoridade no ônibus, apenas na ausência do 

motorista ou do despachante o cobrador pode dirimir conflitos ou ordenar os fluxos de 

embarque e de conduta dos passageiros. 

  

2.1.3. “Quem você pensa que é?” 

 

 Esta hierarquia orienta fortemente as relações cotidianas entre os operadores do 

transporte. A insubordinação é muito rara, e quando ocorre é rapidamente abafada. O 

despachante pode inclusive suspender motoristas e cobradores do trabalho. Esta atitude de 

punição se converte em perdas salariais ao fim do mês.  

 Nos momentos em que esta ordem hierárquica é colocada à prova o conflito torna-se 

inevitável. Recordo-me de uma situação exemplar para compreender esta dimensão. Era uma 

tarde de domingo na localidade praiana de Farol de São Tomé. Estávamos eu e outro colega 

fiscal no terminal rodoviário local. No verão a circulação de banhistas é intensa. Muitas 

pessoas utilizam o sistema de transporte coletivo para se deslocar da região central de Campos 

até Farol, distantes aproximadamente 50 km. Pelo menos quatro empresas fazem a exploração 

deste itinerário, alternando-se em horários diferenciados. Nesta tarde quente do mês de 

janeiro, o terminal estava cheio de passageiros. Especialmente nesta ocasião, determinado 
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cobrador da empresa Jacarandá estava exercendo a função de despachante, o que não ocorre 

normalmente. Durante o expediente procurou se aproximar de mim e de meu colega, como 

forma de manter uma “camaradagem”, uma boa relação. Não estava habituado a exercer a 

função de despachante, por isso buscava encenar uma conduta amigável conosco. Esforçava-

se para fazer com que os ônibus da empresa para a qual trabalhava partissem superlotados. 

Movimentava-se de um lado a outro, convidando os passageiros que quisessem viajar em pé 

para embarcar16. A razão para este entusiasmo ficou clara na conversa informal que 

compartilhamos. Afirmou que estava prestes a ser promovido à despachante, por isso estava 

se empenhando em “fazer dinheiro para mostrar serviço ao patrão”. O “fazer dinheiro” 

significava maximização do número de passageiros “pagantes”. Se o resultado fosse capaz de 

impressionar sua chefia, a promoção se efetivaria mais rapidamente. Para ele, além de 

conferir maior poder sobre os demais colegas de profissão, ser promovido tinha também 

motivação financeira. A diferença salarial girava em torno de 400 reais entre os dois cargos.   

 Tudo transcorria bem naquela tarde. Apesar das longas filas para o embarque, a 

situação estava ordenada como meu colega fiscal e eu prevíamos. Em um determinado 

momento ouvimos gritos ininteligíveis proferidos por aquele cobrador que aspirava à 

ascensão na carreira. Ele se dirigia a um motorista que conduzia um ônibus de sua empresa, e 

que acabara de chegar do centro de Campos. Aparentemente o motorista respondeu àquelas 

palavras balançando os braços, denotando menosprezo, e seguiu viagem. Descobrimos os 

motivos da exaltação do despachante. Este último ordenara ao motorista daquele veículo que 

não fosse até o ponto final do trajeto em um dos extremos da praia de Farol. Ordenara-o que 

estacionasse imediatamente no pátio do terminal rodoviário, para retornar com mais 

passageiros para o Centro da cidade. O motorista, assim que voltou ao local onde estávamos 

                                                 
16 

Fato curioso ocorre em relação ao ordenamento das filas de passageiros que viajam na linha Campos X Farol 

ou vice-versa. Tanto na rodoviária do centro de Campos, como na localidade praiana, os passageiros 

interrompem o embarque assim que percebem que todos os bancos do ônibus estão ocupados. Na certeza de que 

percorrerão todo o trajeto em pé, preferem esperar a chegada do próximo ônibus na confiança de que terão uma 

poltrona para se acomodarem. Isto permite perceber que há um cálculo feito durante a situação entre o número 

de pessoas que faltam para embarcar e a quantidade de assentos desocupados. Em conversas com outros fiscais e 

com despachantes descobri a existência de uma justificativa para a existência de tal comportamento. Primeiro, 

sabe-se de antemão que há um espaço de tempo entre uma partida e outra que não é muito longa. Nos meses de 

verão, estabelece-se em 15 minutos. Nos demais meses do ano este tempo aumenta para meia hora. Sabendo que 

não permanecerá por um longo período na fila, o passageiro prefere esperar um pouco mais. Isto compensaria o 

tempo da viagem de uma hora e meia, em média, que seria feita em pé. No momento em que os indivíduos que 

compõem a fila decidem não mais embarcar, a regra do primeiro chegado, primeiro atendido é suspensa. Aqueles 

que não estavam na fila ou que estavam dispostos nas fileiras de trás e que sinalizam a intenção de entrar no 

ônibus podem fazê-lo sem que haja violação do acordo publicamente entendido por todos. Nesse sentido, a 

prática de “chamar” os passageiros que se disponham a viajar em pé é uma prática habitual entre despachantes. 

Tem o intuito de aproveitamento máximo dos espaços vazios do veículo e que, consequentemente, se traduzem 

em maior margem de lucro para a empresa. 



42 

 

nos procurou para relatar o acontecido, afirmando não ter atendido ao pedido por considerá-lo 

incorreto. Minutos depois o despachante juntou-se a nós, formulando críticas severas ao 

motorista. A confrontação dos argumentos destes dois atores encerrou-se em agressões 

verbais. O motorista não reconhecia a autoridade do despachante: “Quem você pensa que é 

meu filho? Me respeita, olha minha idade, meus anos de empresa, vai se fuder!” Além disso, 

queixou-se da forma desrespeitosa segundo a qual foi tratado: “Tá pensando que sou 

moleque? Você nem despachante é! Vou ligar pra garagem.” Como resposta, ouviu a seguinte 

frase: “Eu tô despachante sim, você tem que obedecer o despachante!”. Eu e meu colega 

intervimos, afirmando que a ordem do despachante estava “errada”, afinal, todo o trajeto do 

ônibus precisava ser percorrido. Não conseguíamos mediar o conflito por dois motivos. Em 

primeiro lugar porque nos posicionamos favoravelmente a um dos envolvidos. Em segundo 

lugar porque os dois funcionários em desacordo estavam extremamente exaltados. O conflito 

se apaziguou por meio de um despachante de outra empresa, que com uma grande habilidade 

de conciliação conseguiu evitar que o conflito se encerrasse em violência física.  

 Este caso é eloquente para observar o ordenamento industrial (BOLTANSKI; 

THÉVENOT, 1999) que orienta as condutas dos operadores do transporte. Conforme 

apresentado no capítulo 1, esta grandeza se apresenta como um quadro de ação ancorado na 

eficiência e produtividade. Nesse caso, a informação relevante a ser considerada na situação 

deve provir de critérios estatísticos que demonstrem a capacidade de eficiência nas ações dos 

atores. No episódio descrito anteriormente, a lotação máxima de passageiros pagantes nos 

ônibus era o fator determinante para confirmar a competência profissional. Uma vez que o 

trabalho do cobrador aspirante à despachante produzisse efeitos monetários satisfatórios, as 

relações de vínculo funcional com seus superiores se destacaria por meio da confiança de que 

seu trabalho atenderia a critérios de aptidão profissional e perícia para exercer o cargo de 

maneira a produzir lucros para a empresa.  

 De outra maneira, a rígida hierarquia existente no mundo dos operadores do transporte 

fundamenta-se na grandeza doméstica. Nestes termos, as ações devem conduzir-se segundo 

um modo de avaliação ancorado na estima e na reputação. Para o motorista envolvido no 

conflito, a provação se volta assim para o questionamento do ordenamento doméstico que 

orienta o engajamento dos profissionais na empresa. Ele lembra que era mais velho e estava 

há mais tempo na empresa. Estes elementos deveriam conferir a ele “respeito” por parte de 

seus colegas de trabalho. Nestes termos, no interior dos níveis hierárquicos a relação 

elementar pauta-se pela confiança e pela autoridade. No caso descrito aqui, a primeira foi 
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desconsiderada pelo despachante e a segunda pelo motorista. Deve-se ressaltar ainda a 

dimensão do insulto moral (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008) caracterizado pela 

desqualificação e negação da identidade do outro que esteve presente na situação de conflito 

descrita acima.    

 Esta fricção entre condutas pautadas a partir de diferentes ordens de grandeza pode 

culminar em um momento crítico (BOLTANSKI; THÉVENOT, ibidem.). Este instante 

caracteriza-se pela percepção de um dos atores de que algo está errado, e que, portanto, não é 

possível manter-se calado. Este quadro gera uma performance no mundo exterior segundo 

modos de justificações que se remetem a diferentes ordenamentos de grandeza entendidas 

como as mais justas a serem acionadas no desacordo, e que sustentam os sensos de justiça de 

quem as mobiliza
17

. No capítulo 3 veremos como este recorte analítico se manifesta nos 

conflitos entre usuários e rodoviários em outras situações de conflito.  

 

2.1.4. Lógica empresarial e disputas nos terminais rodoviários 

 

 O quadro de procura pela eficiência e produtividade não se restringe ao transporte 

campista. Em Jornadas Urbanas (CAIAFA, 2002), entramos em contato com o mundo do 

trabalho dos motoristas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Caiafa nos apresenta um 

panorama em que estes profissionais são incessantemente pressionados por seus patrões a 

trabalhar condicionados a padrões de tempo de cumprimento das viagens e também sobre a 

lotação dos veículos. Os itinerários não podem ser percorridos muito rapidamente, porque isto 

poderia indicar que muitos passageiros foram deixados para trás nos pontos. De outra 

maneira, a demora pode acarretar um desequilíbrio no tempo considerado normal entre uma 

partida e outra. Em relação à lotação, aqueles motoristas e cobradores que não atingem uma 

meta mínima de passageiros pagantes ao final do dia de jornada podem ser punidos com 

suspensões do trabalho, o que ocasiona perdas salariais. Este tipo de conduta empresarial se 

apresenta também em Campos, mas com menor intensidade. Quando fui em uma empresa de 
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O momento crítico, segundo Boltanski e Thévenot (op. cit.) faz referência à atividade crítica das pessoas e a 

momentos de crise, que surgem quando pessoas em interação percebem que algo está errado na situação. Nas 

minhas observações nos terminais, esses momentos surgiam, por exemplo, quando ocorriam atrasos muito 

grandes (mais de 15 minutos) na partida dos ônibus, o que levava os passageiros a reclamarem ao despachante da 

empresa responsável, originando, assim, um desacordo em torno de algo considerado, pelos reclamantes, como 

errado e inaceitável. Os argumentos que se estabelecem entre os acusadores e acusados se originam de um 

movimento de reflexividade e posterior performance exterior. Desse modo, as pessoas envolvidas nesse tipo de 

situação precisam justificar suas ações de crítica, para sustentar suas ações. As argumentações dos atores se 

pautam segundo princípios superiores comuns presentes nos diferentes ordenamentos que podem estar presentes 

na situação: mercantil, industrial, cívico.  
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ônibus para conferir os dados quantitativos das roletas, observei alguns panfletos que 

continham metas referentes ao número de passageiros transportados em algumas linhas. Era 

oferecido um bônus salarial para os profissionais que atingissem tal meta. Uma das 

consequências deste estímulo é a prioridade dos motoristas em possibilitar o embarque de 

“pagantes”, um dos focos de conflitos que serão analisados no próximo capítulo. Outros 

pontos de semelhança com os resultados obtidos por Caiafa são as questões relativas às 

dificuldades de trabalho impostas aos motoristas, tais como a presença do motor dianteiro, 

que nos dias de calor provocam intenso incômodo e problemas de saúde para o condutor. 

Outra questão refere-se às frequentes situações em que estes profissionais não têm tempo para 

ir ao banheiro ou comer, por conta da meta de cumprimento dos horários. O conjunto de 

coerções que pesam sobre a conduta do motorista são indispensáveis de serem consideradas 

para compreender suas formas de agir no trabalho (arrancadas e frenagens bruscas, não 

embarcando passageiros nos pontos e até mesmo no trato não cordial com os usuários, etc.) 

 

 

2.2. Os fiscais do transporte coletivo municipal 

 

2.2.1. Características de atuação 

 

 A fiscalização do transporte de Campos é operado por um quadro de profissionais 

subordinados ao IMTT – Instituto Municipal de Trânsito de Transporte. A principal ação 

desses agentes é controlar os modos segundo os quais o serviço de transporte coletivo é 

oferecido. Dentre outras medidas, compete a estes profissionais buscar pela regularidade e 

cumprimento dos horários de partida dos ônibus; inspecionar os níveis de asseio dos veículos, 

como o estado físico de bancos, vidros laterais e para-brisas, pneus, lanternagem; 

supervisionar o cumprimento dos itinerários estabelecidos; zelar pela cobrança adequada das 

tarifas aos passageiros; assegurar a efetivação dos direitos de idosos, deficientes e estudantes, 

no que se refere à gratuidade de acesso ao serviço. 

 

2.2.2. Atuação contestada 

 

 Era mais um dia como outro qualquer no terminal urbano em Campos. Nesta ocasião 

estava trabalhando sozinho fiscalizando aquele ponto. Depois de circular algumas vezes por 
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toda a extensão do terminal resolvi comprar uma água em uma das bancas de camelôs situada 

na plataforma de onde partem os ônibus com destino aos bairros da Penha, Fazendinha e 

Estância. O local estava cheio de passageiros, sinal de que esperavam há muito tempo pela 

condução que os levaria para casa. Uma senhora reclamou com o despachante da empresa 

responsável por operar as linhas, queixando-se que há muito tempo não chegava o ônibus para 

o bairro onde ela morava (Penha). A resposta do funcionário foi evasiva, ao afirmar que o 

ônibus estava a caminho. Alguns minutos após esta queixa, um veículo da empresa estacionou 

na plataforma, porém, com destino diferente daquele que a reclamante esperava. Em tom de 

uma indignação contida, a senhora olhou então para o despachante e para mim indagando-nos 

retoricamente: “Quanto? Quanto a EMUT
18

 está ganhando para fingir que não está vendo 

isso?” Na ocasião preferi não retrucar a provocação, prevendo que a situação poderia  

desencadear uma discussão entre nós. Naquele instante senti-me injustiçado, indignado e 

frustrado. A acusação de ser corrupto não condizia com minha atuação e meu posicionamento 

moral sobre o assunto. De outro modo, é possível compreender que o raciocínio empregado 

pela acusadora se insere em uma lógica de inércia dos agentes fiscalizadores (eu): Há esta  

sensação de que as empresas de ônibus fazem o que “bem entendem”. É certo que essa lógica 

não está equivocada, afinal, como vimos no capítulo 1, a efetiva regulamentação e controle do 

Estado sobre a atuação das empresas de ônibus é constantemente questionada e questionável.   

 O caso é representativo da desconfiança mantida por parte da população campista em 

relação à fiscalização do transporte. Não raro, sentimento de descrédito em relação às ações 

destes profissionais se repetem. O fiscal ouve nestas situações constantemente a expressão: 

“Não adianta reclamar, o fiscal não faz nada”. O habitué do transporte coletivo municipal em 

Campos reconhece todos os problemas concernentes a ele. A não resolução de deficiências 

que se repetem há anos, frequentemente denunciadas na imprensa e através dos usuários nos 

terminais rodoviários contribui para a percepção de que o poder público local tem sido 

negligente. Nesse sentido, os fiscais são os agentes da ponta neste sistema, fazendo com que 

mantenham intensa interação face a face com usuários, os quais, recorrentemente contestam 

as ações da fiscalização, atribuindo o “caos” e a “bagunça” à inércia dos agentes reguladores.   
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EMUT – Empresa Municipal de Transporte era o nome do órgão responsável pela regulamentação e 

fiscalização do transporte municipal em Campos. No ano de 2013, a lei 8.360 transformou a EMUT em 

autarquia, passando a denominar-se Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT. Muitas pessoas 

(passageiros e rodoviários) ainda não incorporaram em suas práticas diárias o uso desta nova nomenclatura.  
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2.2.3. Atuações negociadas 

 

 A atuação dos fiscais não é unívoca. Alguns agem mais incisivamente nas abordagens 

com os rodoviários e neste caso são tidos por outros como “implicantes”, “exigentes” e 

“perseguidores”. Outros, ainda preferem adotar uma postura mais conciliadora, considerados 

aqueles mais “tranquilos”, próximo ao que considero caracterizar minha atuação.    

  Uma das ações dos fiscais que mais causam reações de rodoviários são as multas. 

Este dispositivo coercitivo traduz-se em prejuízo financeiro para a empresa responsável pelo 

ônibus penalizado. Deste modo, em diversos momentos, ao perceberem que um de seus 

veículos foi “anotado” (multado) pelo fiscal, motoristas e/ou despachantes procuram 

convencê-lo a repensar sua atitude. Pedem que o fiscal “quebre um galho”, afirmando que a 

infração que ensejou a multa não se repetirá. O apelo, por vezes é atendido, desde que a 

transgressão não seja considerada grave.  

 Em outros casos, a aplicação da multa pode gerar tensões que são difíceis de serem 

administradas. Pude observar um desses conflitos em uma ocasião ocorrida na rodoviária do 

centro. Eu e mais dois colegas estávamos realizando uma verificação rotineira em todos os 

ônibus, os quais deveriam possuir o certificado de vistoria (documento que garante o direito 

de circulação de um veículo do transporte coletivo municipal) do IMTT. Nos deparamos com 

a ausência deste documento em um dos carros da empresa Rogil. Ao ser interpelado sobre esta 

irregularidade, o despachante respondeu afirmando que a vistoria do veículo ainda iria ser 

agendada (é na vistoria que se obtém o certificado). Nessas ocasiões, o ordenamento jurídico 

que embasa a fiscalização determina que a empresa seja multada pela ausência de um 

documento de porte obrigatório e a apreensão do ônibus. Assim procedemos. Imediatamente 

fomos pressionados: “Se viu meu carro tem que ver o carro dos outros também! Têm um 

monte aí sem documento”. Um de meus colegas incomodou-se com o modo agressivo do 

despachante, ao que retrucou: “A gente tá fazendo nosso trabalho, fica na sua”. Outros 

motoristas e despachantes formaram um círculo entorno de nós. Iniciou-se uma discussão. 

Diversas acusações mútuas foram trocadas. Éramos pressionados a desistir da apreensão do 

veículo. O despachante estava indignado e desqualificava nosso trabalho: “pode multar, eu 

converso lá dentro e a gente não paga nada”. Esta situação pode ser analisada a partir dos 

estudos de Kant de Lima (1991, 1999, 2001). Como este autor demonstra, nos Estados Unidos 

a desobediência à lei ou a qualquer outra regra social é identificada como agressão aos 

direitos de outros indivíduos que se esforçam para conviver com a diferença alheia. Nesses 
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termos, o espaço público é considerado um espaço formado por meio das negociações entre 

aqueles que dele fazem uso. Diferentemente desse modelo, na sociedade brasileira os valores 

legais quando aplicados tendem a ser vistos como constrangimentos externos ao 

comportamento dos indivíduos, pois não reproduz prescrições morais partilhadas e 

internalizadas pelos cidadãos. Portanto, como no caso do despachante que reluta em aceitar a 

multa e apreensão do ônibus, a ação dos fiscais foi vista como uma imposição autoritária, 

mesmo ancorada legalmente. Isso porque as normas legais são vistas como originárias de um 

Estado distante e impessoal, tutelador dos espaços públicos, e que visa punir e constranger 

aqueles que dele fazem uso de maneira “não apropriada.” 

 Desta maneira, percebe-se que a relação entre fiscais e rodoviários transita, de um lado 

entre a cordialidade, a negociação e a jocosidade, e de outro pela tensão e pela crítica 

profissional.  

 De outro modo, o fiscal pode assumir a figura de conciliador de conflitos entre os 

próprios operadores do transporte. Um dos exemplos disso ocorreu também na rodoviária 

central. O atraso na partida de um ônibus da empresa Jacarandá com destino a Farol de São 

Tomé levou o despachante da Turisguá a procurou o fiscal para que “uma atitude fosse 

tomada”. Era um dia frio do mês de junho, período em que o fluxo de passageiros com 

destino a Farol (região praiana) é pequeno. O intervalo de partida entre um ônibus e outro é de 

30 minutos. Na época em que este fato ocorreu, cerca de 4 empresas se revezavam no 

cumprimento dos horários. Não se atrasar na saída é algo extremamente relevante para os 

despachantes. Se uma empresa atrasa na partida de seu veículo, matematicamente ela 

transportará mais passageiros porque fisgará uma parte de tempo da empresa seguinte, se esta 

cumprir o horário. Por isso houve a reclamação ao fiscal (que, desta vez não era eu). 

 A descrição destas situações de interação entre motoristas, despachantes, cobradores e 

fiscais demonstra a existência de uma pluralidade de ordenamentos (BOLTANSKI; 

THÉVENOT, 1999) que se entremeiam nas interações cotidianas entre estes profissionais do 

público. O fiscal ora representa a figura do “carrasco”, empunhando sua caneta de multas, ora 

o juiz que dirime conflitos e procura apaziguamento dos conflitos. Do mesmo modo, a 

convivência entre rodoviários oscila desde a harmonia e a camaradagem, até os desacordos, 

fofocas, agressões verbais e, por vezes, a violência física. 

 Um dos principais elementos que regem a sociabilidade entre estes homens públicos é 

a negociação de condutas e suas respectivas consequências. De ambos os lados as ações são 

reguladas segundo moralidades que tendem a manter certa estabilidade no que tange às rotinas 
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de interações nos terminais rodoviários. As negociações diárias se manifestam em diversos 

momentos e circunstâncias: Quando um despachante informa ao fiscal que haverá um 

pequeno atraso no cumprimento do horário por conta do trânsito, ou porque o ônibus quebrou; 

nas mudanças de itinerário solicitadas pelo fiscal com o objetivo de atender a uma demanda 

específica e emergencial e que é acatada pelo despachante. Estes pequenos entendimentos 

manifestam o que ouço com regularidade em meu ambiente de trabalho: “Você me ajuda e eu 

te ajudo”.  

 Contudo, estas negociações não são permanentemente estáveis. Nos momentos em 

que as condutas extrapolam o curso esperado da situação, a indignação e os conflitos podem 

emergir como elemento perturbador das interações, apesar das tentativas dos atores em abafá-

las. Assim como a esculhambação e o esculacho apresentados por Lenin Pires (2011) em seu 

estudo sobre os usos dos trens da Central do Brasil, quando os acordos entre fiscais e 

rodoviários não são cumpridos, tanto de uma parte quanto da outra, é comum que haja o 

movimento de desqualificação e não reconhecimento do outro com quem se interage, 

podendo provocar um insulto moral (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008). De um lado, se o 

fiscal multa um motorista porque ele parou para desembarcar em local proibido, isto pode ser 

considerado pelo fiscal como uma esculhambação do motorista, o qual reconhece a 

legitimidade do ato do fiscal, porque sabia antecipadamente da proibição. Por outro lado, se o 

mesmo fiscal não multa um segundo motorista, de outra empresa, que desembarcou 

passageiros no mesmo local que o primeiro, isto pode ser ressignificado pelo motorista 

multado como esculacho. Segundo Pires (op. cit.), e guardadas as devidas proporções de 

contexto que analiso, o esculacho é típico de uma desconsideração singular, que desiguala o 

indivíduo que o recebe, desqualificando-o moralmente. O esculhambar, de outro modo, 

representa uma atitude não desejada, porém, previsível dentro do quadro de ação em que se 

insere – o desembarque é proibido em um determinado local, se o motorista, deliberadamente 

o realiza assim mesmo, assume o risco de ser flagrado nesta situação, e de sofrer as devidas 

consequências, que se de fato se manifestarem não serão consideradas ilegítimas.  

 

2.3. Circular em uma arquitetura itinerante 

 

 Uma mulher entra no ônibus e senta-se numa poltrona mais ao fundo do veículo, 

apoiando a bolsa que carregava em seu colo. Dois pontos a frente, uma segunda mulher 

embarca e decide sentar-se ao lado da primeira. O motorista “arranca”. A mulher que entrou 
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por último pergunta à primeira se lhe poderia informar as horas, preocupada com o fato de 

chegar atrasada no “serviço”. Educadamente, sua interlocutora lhe dá a informação. 

Conversam então sobre trabalho, o que me permitiu perceber que ambas eram empregadas 

domésticas. Comentaram sobre suas “patroas”, o tamanho das casas onde trabalhavam, o que 

faziam, a que horas saíam, dentre outras coisas. Em um determinado ponto a primeira a entrar 

no ônibus se levanta, despede-se da outra e sinaliza ao motorista a intenção de desembarcar. A 

viagem segue.  

 Os terminais rodoviários agregam citadinos ordinários que possuem um objetivo em 

comum: locomover-se (mas com momentos de espera convidativos para as conversas 

ordinárias). Estes espaços permitem que sejam tecidas sociabilidades efêmeras que podem 

estender-se para o interior do ônibus. Este dispositivo proporciona aos passageiros momentos 

de fuga, dispersão pelos territórios da cidade. Para Caiafa (2002.) este fato o caracteriza como 

uma verdadeira arquitetura itinerante – Os degraus (altos demais), as estruturas de apoio, as 

janelas, as portas, a roleta, a “cordinha” ou o botão da sirene que indica a intenção de 

desembarcar. No interior deste maquinário rodante estabelecem-se pequenas interações, seja 

com o motorista no momento do embarque - “bom dia”, ou com o cobrador que recebe o 

valor da tarifa - “obrigado”, “tem nota menor aí?”, ou ainda os participantes que fazem deste 

momento de circulação um meio social provisório (CAIAFA, ibid.). Desse modo, arquitetura 

itinerante e arquitetura da espera (nas filas dos terminais) se articulam como modos de 

sociabilidade tecidas a partir do transporte coletivo. A circulação, assim, é entrecortada por 

encontros ordinários que vão além da mera locomoção pelos territórios da cidade.  
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Capítulo 3. Conflitos nos terminais de espera do transporte coletivo19
 

 

 

3.1. A espera compartilhada 

 

 

Ao longo de minhas observações nesta pesquisa, as filas apresentaram um aspecto 

importante da dinâmica do transporte, constituindo-se como ordens negociadas de fluxos de 

passageiros. É neste momento de espera compartilhada que se inicia a experiência de 

circulação coletiva, isto é, uma sequência não negligenciável de uma jornada urbana 

(CAIAFA, 2002), geralmente desconsiderada nos estudos sobre transporte coletivo. A fila 

regula o ajuntamento disperso do ponto a partir do princípio do primeiro a chegar, primeiro a 

ser atendido (embarcar). Este princípio ordena as interações nestes momentos de espera 

comum e é compartilhado pelos usuários. Quando chegam no ponto, já calcularam seu “tempo 

de transporte”, que não envolve apenas o tempo do trajeto, mas também de fila, de chegada no 

ponto, do horário de saída e de possíveis atrasos. Neste sentido, o momento da fila é crucial. A 

posição do passageiro nela garante a fiabilidade de seu cálculo temporal para chegar ao seu 

destino pontualmente. Em quase todas situações que observei a regra do primeiro a chegar, 

primeiro a ser atendido é naturalizada, quando as antecipações (como o horário do ônibus) 

são confiáveis.  

Nesse sentido, a atenção do passageiro em relação ao respeito dos princípios que 

ordenam a fila é intensa, pois a posição nela garante equacionar o seu cálculo temporal com o 

tempo real para chegar ao seu destino pontualmente. Pode-se ainda destacar, nas situações 

observadas, o respeito da ordem da fila e a excepcionalidade de personagens que “furam” a 

fila. O surgimento do golpista (GOFFMAN, 2009; FREIRE; GUALANDE JUNIOR, 2016), 

que nesta situação é facilmente acusado de malandro ou espertinho, o “furador de fila”, gera 

sistematicamente um desacordo, ou antes, um momento crítico (BOLTANSKI; THÉVENOT, 

1999). Os participantes procuram analisar primeiramente a intencionalidade do ato de “furar a 

fila” e lembram-se das equivalências entre aqueles que esperam. Se perceberem que é um 

infeliz distraído que não analisou adequadamente a situação, basta então lembrar o princípio 

                                                 
19

 Este capítulo foi elaborado a partir do relatório final do projeto de pesquisa de Iniciação Científica 

(PIBIC/UFF/CNPq), coordenado por Jussara Freire e intitulado: Filas, esperas e tensões em pontos de ônibus. A 

gestão de conflitos entre passageiros, fiscais e gestores do transporte coletivo em Campos dos Goytacazes/RJ, e 

pelo artigo redigido por Freire e Gualande Junior (2016). Este último texto é retomado literalmente em diversas 

partes deste capítulo.  
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do primeiro a chegar, primeiro a embarcar para consertar a situação, corrigindo-se com o 

reposicionamento do ator na ordem convencionada da fila. Mesmo que o espertinho tenha 

intencionalmente furado a fila fingindo desconhecer suas regras, o incidente também se 

encerra sem menor conflito se ele se alinha imediatamente ao lembrete dos demais 

participantes.  

Era um domingo de verão do ano de 2015, na rodoviária de Farol de São Tomé, após 

uma apresentação artística em trio elétrico na orla da praia. O terminal encontrava-se lotado. 

A fila cercava metade do edifício em que eu e mais dois colegas da fiscalização estávamos. O 

motorista responsável pelo itinerário Farol/Centro, naquele horário, estacionaria normalmente 

o ônibus na plataforma. Porém, neste dia, decidiu embarcar alguns de seus familiares no pátio 

da rodoviária antes dos demais passageiros. Neste momento, aqueles que estavam na fila do 

terminal observavam atentamente a situação, trocando comentários crescentemente 

indignados. Na ocasião, eu e os demais fiscais observávamos a situação a distância, prevendo 

a possibilidade de o episódio se desdobrar em confusão. Os gestos cada vez mais sacudidos 

indicavam a reprovação coletiva da atitude do motorista. Cochichavam entre eles com 

expressões de desaprovação. A tensão culminou no momento em que o ônibus finalmente 

estacionou na plataforma. Alguns passageiros exaltados, gritando, foram na direção do 

motorista, vários com dedos em riste. Criticavam a atitude do funcionário da empresa, 

lembrando-lhe os princípios de ordenamento da fila e de embarque. Nessa ocasião, as 

indignações eram coletivas e amplamente compartilhadas, e suas intensificações no curso da 

situação apontavam para a possibilidade destes passageiros recorrerem à força a qualquer 

momento. O motorista procurou, em vão, se defender das acusações dos passageiros. A 

justificativa do acusado não se sustentava em nenhuma das convenções que ordenam filas de 

ônibus. Isso enalteceu a exaltação coletiva e a ameaça do uso da força parecia poder se 

concretizar a qualquer momento. Observando certamente tal eventualidade, o motorista teve 

então que desembarcar seus familiares, visivelmente constrangidos. Assim que o embarque 

dos passageiros que estavam na fila se iniciou, o conflito se apaziguou, ainda que alguns 

continuassem resmungando: “palhaçada! Tá furando nossa fila”, “quem tá pensando que ele 

é!?”  

Em ocasiões similares, observei que alguns pais e mães utilizam-se da permissão de 

embarque de crianças de até cinco anos pela porta da gratuidade para marcar assentos no 

ônibus. Por vezes, quando percebem que sua posição na fila não lhes garantirá uma viagem 

“confortável” (sentados), conduzem seus filhos até a escada do ônibus e os instruem a sentar 
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em alguma poltrona. Assim, estará “marcando lugar”. Esta atitude muitas vezes passa 

despercebido, principalmente quando não há muitos passageiros. Em outros momentos, tal 

atitude torna-se um problema e acaba por gerar desacordos por conta da percepção de que a 

regra da fila está sendo violada: “Isso aí não pode não!”, “Que gracinha essa mãe né, 

marcando o lugarzinho dela! Palhaçada!”. Por vezes, o motorista ou despachante impedem o 

embarque de crianças prevendo a “malandragem” dos pais na marcação dos bancos do ônibus.  

Para além da questão da ordem da fila e da disposição das pessoas nela, outros planos 

de acordos podem ser observados. Por exemplo, quando uma pessoa se retira 

temporariamente para comprar uma bebida nas lanchonetes dos terminais ou com os 

ambulantes. Quase sempre o passageiro informa de sua intenção por antecedência para a 

pessoa que está aguardando na sua frente ou atrás: Informa que se ausentará rapidamente para 

comprar algo, após acordo entre as partes, pode voltar na posição ocupada sem que seja 

interpretado como uma ofensa (a principal nesta situação sendo a de “furar a fila”). 

Dessa forma, a fila se baseia em princípios de equivalência que ordenam estas 

situações de espera que são lembrados em momentos de distúrbios e, dependendo do curso da 

negociação, se encerram ou não em conflito aberto. Em diversas ocasiões, estes distúrbios 

podiam também se traduzir em tumultos na entrada do ônibus, “empurra-empurra” ou trocas 

de acusações. A tensão e pressa no momento do embarque se devia à angustia de conseguir 

viajar sentado em um dos assentos vagos do ônibus, particularmente nos itinerários mais 

longos. Como já mencionado, os casos de desrespeito da ordem da fila são, no entanto, 

razoavelmente excepcionais. Ocorrem particularmente nos horários de rush ou de intensos 

fluxos de passageiros nos terminais. Na rodoviária central, nestes horários, a sistemática 

formação de filas pode ser relacionada com o ordenamento espacial deste lugar e dos 

dispositivos (como a plataforma e sua extensão) mais propícios para este modo de 

organização da espera. No terminal urbano, este fato é menos usual pelo fato de que estes 

ambientes apresentam espaços menores e restritos, sendo pouco equipados para orientar o 

fluxo de passageiros. As plataformas do terminal são pequenas e situadas em uma das 

avenidas mais movimentadas da cidade (Avenida XV de Novembro). A formação da fila 

torna-se tarefa complicada, principalmente nos momentos de grande circulação de 

passageiros, que costumam permanecer dispersos. No momento de chegada do ônibus há uma 

mobilização no sentido de conseguir embarcar. Nas palavras de um dos passageiros, este 

momento é “um verdadeiro, salve-se quem puder!”. Dessa forma, o espaço e o ambiente, bem 

como seus equipamentos, são outras dimensões centrais para compreender como se 
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organizam e se configuram situações de espera em filas ou em ajuntamentos dispersos de uma 

multidão.  

 

 

3.2. Filas e espaço público: uma proposta de análise situacional 

 

 

 A análise dos ordenamentos negociados face a face nas filas de espera do transporte 

coletivo é relevante para a compreensão da pluralidade de modos de ação de atores em 

copresença: 

 

[…] Considerar uma ação como sendo situada equivale a querer entender a 

pluralidade de formas de agir, isto é, como construímos progressiva e 

coletivamente – ou predispomos de um amplo leque de – regimes de ação 

que serão mobilizados a fim de se ajustarem a uma situação específica. […] 

(FREIRE, 2016, p. 51)  

 

Dessa forma, ao enfatizar as relações estabelecidas nos momentos de espera 

compartilhada, bem como os conflitos decorrentes a partir dele, apoio-me na abordagem do 

situacionismo metodológico (JOSEPH, 2000a), que toma a situação como unidade elementar 

de análise. Pensar em termos de situação equivale a descrever e interpretar momentos e 

lugares em que atores se ajustam a diferentes enquadramentos. Esse postulado nos leva, então, 

a compreender a ação dentro de contextos específicos onde ela ocorre. No caso em análise 

nessa pesquisa, o enfoque recai sobre as condutas de atores em espaços públicos como os 

terminais rodoviários, característicos pelo intenso fluxo de indivíduos e pela frouxidão dos 

laços sociais estabelecidos. Assim como afirma Sanchez (2011), esse esquema analítico 

permite a realização de estudos de caso que não reproduzam modelos conhecidos ou 

generalizantes. Conforme aponta este autor, as situações de conflitos pessoais analisadas a 

partir da situação retratam formas de denúncia ou reivindicação pública, cabendo ao analista 

seguir o curso da ação destes desacordos, com foco sobre os modos de justificação e de sensos 

de justiça acionados pelos atores em conflito.  

 Em suma, a proposta de analisar os conflitos entre os usuários do transporte coletivo e 

rodoviários a partir dos momentos de espera compartilhada na fila, tem o objetivo de 

reproduzir, a partir de um esquema situacional, disputas em espaços públicos caracterizados 

como “locais-movimento” (JOSEPH, ibidem.) da cidade, no caso desta pesquisa, os terminais 
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rodoviários de ônibus, os quais congregam uma pluralidade de citadinos que se apropriam 

destes locais como etapa anterior à circulação nos territórios da cidade.  

 O conceito de espaço público a que me refiro remete-se às contribuições de Manuel 

Delgado Ruiz (2002). Este autor opera a partir da distinção entre o urbano e a cidade. O 

primeiro se constituiria por tudo o que se opõe a qualquer estrutura solidificada, sendo, 

portanto, flutuante, aleatório, fortuito. Em contrapartida, o segundo conceito representaria a 

materialidade, a forma, o estável. É a partir desta dicotomia que Ruiz constrói o conceito de 

espaço público, local onde se reproduz o que é especificamente urbano, pois as ações dos 

citadinos que o ocupam se manifestam por meio do inesperado, imprevisto. Assim como nos 

estudos de Goffman (2010) a respeito das técnicas de reserva utilizadas pelos atores em 

copresença, para Ruiz o espaço público é regido pela distância, uma reunião de estranhos 

onde as técnicas práticas e simbólicas se proliferam ao infinito, são microscópicas, 

infinitesimais e se renovam a todo instante, conforme os diferentes enquadramentos que 

operam nas situações ordinárias de interação face a face.  

 Partindo destas considerações gerais, Manuel Delgado Ruiz inspira-se em um conceito 

de Michel de Certeau sobre o não lugar. Este termo se caracteriza pela oposição aos 

dispositivos espaciais que expressam a identidade de grupo, tais como monumentos 

históricos, igrejas, dentre outros. Nestes termos, um terminal rodoviário pode ser considerado 

um verdadeiro não lugar (CERTEAU, 1998) afinal, é um local de passagem e espera, que se 

pauta pela presença física e distância mental (espiritual) (SIMMEL, 2005 [1903]). Estes 

espaços produzem itinerários em todas as direções – aqueles que se tornam rotineiros, como 

os realizados por passageiros que todos os dias utilizam os mesmos ônibus para irem ao 

trabalho, ou os demais que são casuais, configurando-se apenas como local de passagem para 

se chegar a uma agência bancária, por exemplo.   

 Estes princípios, segundo Ruiz, nos levam a repensar os modos como o pesquisador 

analisa o espaço público. O autor afirma que o aparato metodológico convencional – a 

permanência prolongada no seio de uma comunidade, não se aplica, pelo menos não 

integralmente, ao modo de observação dos locais-movimento como os terminais rodoviários. 

A proposta de Ruiz para essa problemática seria a de observar e participar ao mesmo tempo, 

ao melhor modelo da observação participante como fez Foote White (2005), ou mesmo, 

rememorando Caiafa (2002) uma participação observada. Nesses termos, seria possível 

obervar a atividade social sem muito interferir sobre ela. No meu caso, a imersão no campo 
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ocorreu a partir de minha intensa participação nos conflitos das quais eu mesmo observava 

para a pesquisa.  

 Em síntese, cabe ainda ressaltar a noção de espaço público engendrada por Joseph 

(2007), que o caracterizava como “mundo sensível e observável a partir da descrição densa 

de experiências citadinas ordinárias e de seus ambientes”.
20

 Deste modo, articulando esta 

abordagem com a de Manuel Delgado Ruiz, proponho descrever e interpretar quadros 

interacionais e morais de sociabilidades e públicos possíveis na cidade de Campos dos 

Goytacazes pela lente dos transportes coletivos e dos ajuntamentos que se formam nas filas de 

espera nos terminais rodoviários.   

 

 

3.3. A legislação para a gratuidade 

 

 

 A maior incidência de conflitos nos terminais de espera ocorre entre rodoviários e os 

“não pagantes” - usuários que não pagam a tarifa para utilização dos ônibus – idosos, 

deficientes e estudantes. Apresentarei os quadros legais que embasam o direito à gratuidade, e 

os modos como estes repertórios normativos são reapropriados e ressignificados in situ nas 

filas de espera.   

 

3.3.1. A legislação e a “gestão democrática” 

 

 De modo geral, fundamentando-se no espírito da Carta Magna de 1988, as definições 

de políticas de transporte se pautaram na “gestão democrática”. Por este termo, deu-se ênfase 

à participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 

sociedade civil na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano. Esta democratização seria concretizada através da criação de um 

conselho municipal para debater exclusivamente o tema da mobilidade (Estatuto da Cidade, 

2001; Lei 12587/2012). De certa forma, o conselho reuniria gestores municipais, operadores 

do transporte e usuários em torno da pauta “transporte coletivo urbano de passageiros”. Neste 

órgão seriam tratadas demandas, sugestões, queixas e denúncias referentes à oferta do serviço 

                                                 
20

 As discussões de Isaac Joseph referentes aos conceitos de espaço público e relações de serviço foram 

retomadas no projeto de pesquisa Vulnerabilidades da experiência citadina e espaços públicos urbanos em 

cidades fluminenses (PROPPI/UFF), coordenado por Jussara Freire.  
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de transporte, articulando-se como “um canal institucional” de diálogo entre gestores públicos 

e usuários.  

 Desde a promulgação do Estatuto da Cidade, a participação de representantes de 

usuários do transporte coletivo em Campos é um assunto rigorosamente evitado. Apesar do 

conselho municipal de transporte ter sido promulgado formalmente em 2014 (Lei Municipal 

nº 8577, de 26 junho de 2014), tal dispositivo é descrito como “ineficaz” e “inexistente” por 

alguns operadores do transporte, uma vez que não gera ações concretas de intervenção. A 

ausência de vocalização do usuário se acompanhou de uma política municipal de transporte 

(Programa Campos Cidadão, mais conhecido como “ônibus a um real”) pautada no acesso à 

cidade e na mobilidade urbana, mas exclusivamente a partir da diminuição do custo do 

transporte coletivo (MAMANI, 2016). Desta forma, ainda que o custo da circulação tenha 

diminuído, não houve significativas alterações no que tange aos veículos (frota ou 

equipamentos internos do ônibus), itinerários, horários ou organização do sistema de 

transporte coletivo. Em outros termos, se o programa teve uma razoável aprovação pelos 

usuários deste serviço na cidade em razão de seu apelo econômico, não teve grande incidência 

sobre a experiência de circulação ou de espera.  

 Consequentemente, pode-se observar que nos jornais locais se repetem semelhantes 

críticas e reclamações de usuários do serviço de modo contínuo nos anos que analisei 

(2013;2014;2015;2015)
21

. Do mesmo modo, durante minhas observações, os conteúdos das 

reclamações eram constantemente os mesmos nos pontos de embarque e desembarque. Dentre 

eles destaco: ônibus em más condições de uso; falta de pontualidade em relação aos horários 

previstos; abrangência limitada dos itinerários do ônibus, prejudicando a circulação de 

moradores de novos territórios da cidade; insuficiência de números dos veículos; desrespeito 

dos direitos de idosos e deficientes. A recorrência de queixas semelhantes que não recebem o 

devido tratamento pelo poder público acaba por ocasionar a vulnerabilidade de uma ordem 

pública (FREIRE, 2016) que incide sobremaneira na experiência citadina daqueles que 

utilizam o transporte coletivo diariamente. Segundo os usuários, o governo municipal 

desconsidera sistematicamente as reclamações dos passageiros, e este é um dos motivos que 

leva alguns dentre eles em ameaçar recorrer à imprensa nas situações de conflitos. Vários 

passageiros com os quais conversei explicavam-me que o recurso à imprensa poderia permitir 

amplificar suas vozes, publicizar suas denúncias e “pressionar a prefeitura e as empresas”. Por 
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exemplo, nos pontos observados, em diversos casos encontrei passageiros ameaçarem fiscais 

de ônibus: “Se não fizerem nada vou chamar a televisão”. A mídia se apresenta como um dos 

poucos canais de publicização dos problemas do transporte em Campos. Como afirma 

Sanches (op. cit.), os órgãos midiáticos se tornam caixas de ressonância na difusão de 

situações problemáticas na agenda pública. (FREIRE; GUALANDE JUNIOR, 2016).     

 

3.3.2. A “acessibilidade” e “universalização” do sistema de transporte coletivo 

 

 Nos documentos analisados (Estatuto da Cidade e legislações especificamente 

voltadas para a regulamentação do transporte urbano), a participação dos usuários é enfatizada 

como condição essencial para a definição das políticas de transporte, garantia de 

“acessibilidade” e de um serviço “universal”.  

 Especificamente por “acessibilidade” a legislação prevê a garantia de autonomia dos 

passageiros durante os trajetos do transporte coletivo. A lei n° 10.098 de dezembro de 2000, 

por exemplo, trata das condições de acessibilidade para deficientes e pessoas com mobilidade 

reduzida. Desta forma, este dispositivo jurídico regulamenta a adequação dos ônibus para 

públicos de mobilidade reduzida a partir do princípio de circulação do direito de ir e vir. Um 

exemplo desta prerrogativa é a obrigatoriedade da existência do elevador de acessibilidade no 

ônibus, equipamento que deve corresponder a normas ergonômicas específicas para o 

embarque e desembarque de deficientes físicos como os cadeirantes.  

Outro grupo contemplado com a gratuidade é formado pelos idosos. Este direito está 

assegurado pela Lei Federal 10.741 de 2003 que institui o Estatuto do Idoso. Nele é previsto 

apenas a necessidade de apresentação de um documento oficial que prove a idade – o idoso 

deve ter no mínimo 65 anos para efetivação deste direito. Em Campos o parâmetro da idade 

foi reduzido pelo poder local para 60 anos.  

Por fim, a Lei Federal 12.587 de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) 

apresenta, dentre outros objetivos, que os transportes promovam a redução da desigualdade e 

inclusão social de todos os cidadãos no âmbito dos deslocamentos e usos da cidade.  

Pode-se inferir, a partir da apresentação deste ordenamento jurídico e de políticas 

públicas, que há uma desarticulação entre o quadro normativo e as formas como são 

acionadas pelos agentes operadores do transporte, gerando conflitos e tensões com usuários 

que se sentem desqualificados nos momentos de acesso a este serviço.  
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3.3.3. Os dilemas de acesso ao transporte coletivo: O caso dos cadeirantes e idosos 

 

 Grande parte da frota de ônibus na cidade de Campos não possui o elevador de 

acessibilidade para o uso dos cadeirantes. Dentre a pequena parte que os possui é comum que, 

ou não funcionem adequadamente, ou simplesmente não liguem. Certo dia, em uma de 

minhas idas ao campo, observava a tentativa de embarque de um cadeirante. Ao apontar o 

dedo em riste demonstrando a intenção de embarcar, o motorista parou prontamente. Desceu 

do ônibus e disse ao cadeirante: “Ó, não tava funcionando direito não, mas vamo tentar”, 

(referia-se ao elevador de acesso) ao que o cadeirante respondeu: “Não brinca, esse é o 

terceiro que eu tento embarcar e não consigo”. O motorista, então, fez a primeira tentativa de 

acionar o equipamento. Após duas tentativas frustradas, o cadeirante conseguiu embarcar. 

Diferentemente deste relato, na grande parte das situações observadas os 

acontecimentos possuem desfecho diferente. Era um dia chuvoso e eu estava na rodoviária. 

Era meu dia de folga. Observei a presença de um cadeirante na fila de embarque para a 

localidade de Farol de São Tomé. Sabendo da existência frequente de controvérsias 

envolvendo este tipo de passageiro decidi analisar como a situação se definiria na sua 

tentativa de embarque. Ao chegar o primeiro coletivo, percebi que ao avistar o cadeirante o 

motorista esboçou reação de preocupação. Assim que desceu do ônibus dirigiu-se a este e 

disse: “O elevador não tá funcionando”. A resposta à afirmativa se condensou no balançar a 

cabeça como sinal de reprovação. Em seguida, indignado, o cadeirante exaltou-se e agrediu 

verbalmente o motorista, que defendeu-se argumentando que não tinha condições de sanar o 

problema. O elevador estava quebrado por falta de manutenção que seria responsabilidade da 

empresa. Após suas justificativas, retirou-se do local. 

O cadeirante mostrava-se indignado com a situação. Dizia para quem estava próximo 

que estava cansado de passar por este tipo de constrangimento. Decidido a não se calar, 

procurou o fiscal de transporte. Devido a euforia diante do acontecimento, a abordagem para 

com o fiscal foi tensa. Palavras de ordem foram proferidas no sentido de pressioná-lo a 

encontrar meios de resolver o problema. Como reação, o agente público saiu à procura do 

despachante da empresa à qual pertencia o ônibus com o equipamento defeituoso. Reunidas as 

três personagens, iniciaram-se as justificações. De um lado, as queixas do reclamante que 

demonstrava indignação por conta da violação de seus direitos. De outro lado, o acusado 

procurava argumentar em sua defesa. Os fiscais apresentaram-se como moderadores da 

disputa, ainda que pressionados por parte do reclamante a “tomar uma atitude”. O acusador 
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apresentou na situação argumentos justos e justificáveis para embasar suas críticas (a garantia 

legal da obrigatoriedade do transporte oferecer acessibilidade, e o dispositivo moral de 

efetivação de seu direito de se locomover). O acusado justificou a inoperância do 

equipamento à ausência de manutenção, o que não era de sua alçada. O fiscal tentava mediar 

o conflito ouvindo atentamente ambas as partes, a fim de encontrar um acordo que encerrasse 

a controvérsia. O despachante afirmava não possuir outro veículo com acessibilidade para 

repor naquele momento. Diante do horizonte de incerteza quanto à garantia de que aquele 

passageiro iria ser transportado, o fiscal informou ao cadeirante que o máximo que poderiam 

fazer naquela ocasião era notificar a empresa para que o reparo no elevador fosse efetuado. 

Em caso de reincidência do problema a sanção cabível seria a multa. Como resposta, ouviu a 

seguinte frase: “Eu sempre passo por isso. É um absurdo e vocês não fazem nada. Como é que 

fica minha situação? Vou ter que chamar a InterTv22 pra mostrar o que tá acontecendo!?” 

Neste instante um dos ficais disse: “Infelizmente nós não podemos fazer mais do que isso”. O 

dispositivo legal que os ampara para atuar na fiscalização é ultrapassado, datando da década 

de 1980, portanto, não contempla sanções específicas contra a ausência de acessibilidade no 

transporte. Ainda que haja uma lei federal – 1.098 de 2000 – que trate especificamente sobre a 

promoção da acessibilidade nos espaços públicos para os indivíduos com deficiência ou 

mobilidade reduzida, e que inclui o sistema de transportes, esta não foi incorporada na 

dinâmica de atuação do serviço de fiscalização do transporte municipal em Campos. 

Era final de tarde no terminal urbano. Eu trabalhava sozinho naquele dia. Em 

determinado momento vi um cadeirante sendo retirado por dois homens de dentro de um dos 

ônibus que havia acabado de estacionar para o desembarque. Assim que tocou o chão veio ao 

meu alcance. Irritado, contou-me que o motorista havia lhe impedido de embarcar. O acusado  

interpelou-me afirmando que o elevador de acesso não estava funcionando, e que a empresa 

para o qual trabalha havia proibido seus funcionários de embarcar pessoas em cadeira de 

rodas com as próprias mãos. Uma senhora que assistiu a cena disse nervosamente: “Ele pulou 

na frente do ônibus, se agarrou na porta, quase caiu! Eu quase infartei, meu filho, ele não 

pode fazer isso, achei que ele ia ser atropelado!” Assim que essas palavras foram ditas, o 

cadeirante dirigiu-se a mim: “Ele (motorista) não tava querendo me embarcar, por isso eu 

segurei o ônibus! Não vai fazer nada com ele não? Eu quero fazer uma denúncia!” Toda o 

curso da ação decorreu de maneira extremamente tensa. O motorista afirmou que o cadeirante 

o humilhou: “Ele me mandou tomar naquele lugar! Não se manda um homem praquele lugar 
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não! Aí já é demais!” O cadeirante me pressionava para que punisse o motorista severamente. 

Decidi então testar o elevador de acesso para confirmar as informações que me eram 

repassadas. Dessa maneira poderia conferir algum encaminhamento para o caso. Constatada a 

irregularidade, notifiquei por escrito o despachante da empresa responsável, ordenando que o 

ônibus fosse recolhido à garagem para que o reparo no equipamento fosse realizado. O 

cadeirante não se sentiu satisfeito com minha conduta: “Você só vai fazer isso?” Ao responder 

positivamente ao seu questionamento, ele exigiu que o informasse meu nome e número de 

matrícula, afirmando que faria uma reclamação de mim na EMUT. Tentei explicá-lo que eu 

não podia fazer nada além do que fizera, e que não tinha poder de polícia para prendê-lo (o 

cadeirante queria que eu chamasse a polícia para prender o motorista). Esse tipo de situação 

conflituosa é extremamente difícil de ser mediada, principalmente quando eu sou um dos 

envolvidos no conflito.   

Se de um lado os desacordos envolvendo os cadeirantes ocorrem principalmente por 

conta do não funcionamento do elevador de acesso, por outro, os idosos se envolvem em 

discussões com rodoviários porque são recorrentemente impedidos de embarcar 

deliberadamente por alguns dos rodoviários. Em conversas com despachantes e motoristas 

sobre a relação entre eles e os idosos ouvi frases como: “Esses velhos ficam passeando de um 

lado pro outro sem ter nada pra fazer, só porque não pagam passagem”. Observei com 

frequência, situações em que idosos eram barrados no momento de embarque. Despachantes e 

motoristas se revezam na tarefa. Ambos, em momentos distintos dispõem-se na porta de 

acesso ao ônibus agindo como controladores de quem pode ou não embarcar. Nos dois pontos 

em que concentrei minhas análises verifiquei a formação de duas filas distintas. Uma formada 

por “pagantes” e outra pelos “não pagantes”. A mesma situação se repete inúmeras vezes: O 

veículo chega à plataforma e estaciona. As pessoas se preparam para embarcar. Apenas a porta 

de acesso aos “pagantes” se abre. Enquanto isso, os “não pagantes” permanecem aflitos e 

tensos por conta da não abertura da porta que lhes dá acesso. O motorista os vê mas ignora-os. 

É possível ouvir suas reclamações e a externalização de sua indignação. Certa vez, em uma de 

minhas observações sem estar como fiscal, um idoso bateu à porta e disse ao condutor: 

“Como é que é? Não vai abrir não?”. Ignorado, este passageiro retirou-se da fila por alguns 

instantes. Ao retornar, trouxe consigo o fiscal. Neste momento, observei uma diferença na 

postura do motorista. O fiscal ordenou que o motorista abrisse a porta, e este obedeceu 

imediatamente, mesmo que de forma contrariada. Antes de subirem no ônibus alguns dos 

idosos reclamaram ao fiscal: “Isso é um absurdo. A gente fica parado aqui enquanto o ônibus 



61 

 

enche. Vocês têm que ver isso gente! Eu sou velho, não aguento ficar em pé não”. O fiscal 

dirigindo-se ao motorista disse: “Você sabe que não pode fazer isso. Depois a gente multa a 

empresa e vocês reclamam. A porta vai ficar aberta até o ônibus sair. Tá certo?”. O motorista 

fez sinal com a cabeça de que entendeu a ordem e a cumpriu. Um dos idosos ainda retrucou: 

“Vocês têm que ficar aqui o tempo todo. É sempre assim. Sempre barram a gente”. A 

presença permanente do fiscal até que o ônibus partisse garantiu que a que porta 

permanecesse aberta. 

Há ainda momentos em que idosos, deficientes e estudantes denunciam aos fiscais que 

determinado motorista não parou no ponto para seu embarque. Desse modo, decidi fazer 

observações em pontos de ônibus espalhados pela cidade para confirmar estas denúncias. De 

fato, alguns motoristas ao perceberem que um idoso, por exemplo, faz sinal de parada e que 

não há nenhum passageiro “pagante” com a mesma intenção, ignoram o sinal do idoso não 

parando no ponto. Por conta da recorrência deste tipo de atitude é comum que um idoso peça 

para que outra pessoa que se encontre por perto sinalize a intenção de embarcar, pois confia 

que deste modo o ônibus parará. 

 Recordo-me de inúmeros senhores e senhoras que chegavam até mim indignados por 

conta de casos de afrontas sofridas nos ônibus. Certa vez, uma idosa me abordou ofegante e 

com os olhos cheios d'água. Ela dizia-se revoltada por conta da truculência com que um 

motorista se dirigiu a ela. Na ocasião, ela havia pedido ao condutor para que a porta do ônibus 

fosse fechada, uma vez que ela estava em pé na escada da porta dianteira e entendia os riscos 

a que estava submetida. O motorista não gostou do pedido, respondendo rispidamente que se 

a senhora não estivesse satisfeita deveria pular porta afora. A idosa relatou-me todo o 

acontecido e pedia que algo fosse feito. Nesse caso específico, primeiramente tratei de 

acalmá-la, ouvindo seu desabafo. Posteriormente, informei que uma reclamação formal 

deveria ser feita na sede do IMTT (na época EMUT). Nesses casos, o motorista é chamado 

para dar explicações e a empresa é informada do acontecido. 

Nas tensões relacionadas com idosos observei que a publicização da contestação ou da 

indignação é acompanhada de outros recursos que funcionam como lembrete “da lei” e “dos 

seus direitos”. Nas situações tensas, os idosos costumam compartilhar com os fiscais que 

“não dependem de favor e boa vontade por serem idosos, mas que possuem o direito de ter 

acesso livre e irrestrito de forma gratuita”, alguns demonstram notadamente que sabem da 

existência da lei que os ampara. 
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3.3.4. “Os baderneiros” 

 

Outro grupo que frequentemente se envolve em conflitos com rodoviários é o dos 

estudantes. A legislação que garante o passe livre estudantil é de caráter municipal. Em 

Campos esta garantia está prevista na Lei orgânica do município e se estende a alunos das 

redes municipal, estadual e federal de ensino, desde que devidamente uniformizados. Estes, 

devem ainda, no momento do embarque apresentar ao motorista a carteirinha escolar como 

prova última de sua condição. Porém, diferentemente do acesso prioritário e irrestrito de que 

gozam os idosos, aos estudantes é assegurado apenas a “gratuidade”. Desse modo, tanto na 

rodoviária quanto no terminal estes indivíduos embarcam somente no instante em que o 

ônibus parte. É comum que não formem uma fila. Dispõem-se de forma desorganizada e 

dispersa próxima a porta de embarque. 

Ao conversar com despachantes sobre a situação dos estudantes percebia que a 

estigmatização lançada sobre este grupo era extremamente negativa: “Estudante é tudo 

baderneiro”, “os estudantes destroem os bancos, riscam tudo, são uns vândalos”, “eu não 

sou obrigado a carregar estudante não. A prefeitura tinha que botar ônibus exclusivo pra 

eles”, “você tem que ver na hora do almoço que loucura que ficam esses ônibus. Entopem de 

alunos, atrapalham os passageiros”. Essas falas apontam para duas justificativas defendidas 

pelos rodoviários de forma consistente. Primeiramente, acusam os alunos de provocarem 

baderna e depredação do patrimônio da empresa. Em segundo lugar, os estudantes são 

acusados de provocar desconforto aos passageiros “pagantes”, principalmente nos horários de  

rush, uma vez que se deslocam em grande número ao mesmo tempo superlotando os ônibus. 

Quanto a questão do “vandalismo” proclamado pelos rodoviários, não me ative a uma 

observação mais acurada, uma vez que o interior do veículo não foi privilegiado de minhas 

análises.  

 Este mesmo tipo de estigma (GOFFMAN, 1988) que recai sobre os estudantes em 

Campos surge também na pesquisa realizada por Caiafa (2002) no transporte de ônibus da 

cidade do Rio de Janeiro. Esta autora também destacou uma relação tensa entre motoristas e 

idosos, estes últimos denominados jocosamente de “ferro de carro” (referência a algo que é 

incômodo de ser carregado), que atrasam as viagens urbanas. De outro modo, Caiafa salienta 

o fato de que, dentre outros motivos, os motoristas deixam os idosos no ponto também como 

modo de exercer autoridade contra algo que consideram privilégio: a gratuidade. O mesmo 
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pode ser dito sobre a postura dos motoristas e despachantes campistas, que consideram o fato 

de transportarem idosos, deficientes e estudantes como um imenso favor.   

 

 

3.4. Variações de acessos ao transporte e vulnerabilidade da experiência citadina 

 

 

As observações apresentadas nas sessões anteriores apontam para uma série de 

dimensões da vulnerabilidade da experiência citadina em Campos sob o ângulo do serviço de 

transporte coletivo. Paralelamente, as controvérsias que emergem nestas situações realçam 

grandes variações em relação ao acesso deste serviço segundo os modos como são 

qualificados os usuários pelos motoristas e despachantes, tencionando os repertórios 

normativos de universalização ou de inclusão social da legislação vigente acima mencionada. 

Neste artigo, focalizo-me exclusivamente nos ordenamentos mercantis, industriais e cívicos 

que compõem estas situações (BOLTANSKI e THÉVENOT, 1999), seguindo os diferentes 

protagonistas de uma fila de ônibus. Porém, nos momentos de filas de espera, observei que as 

ações de cada personagem são diferentemente orientadas: O motorista e o despachante 

seguem e ressignificam os princípios mercantis e industriais da empresa de ônibus; o usuário, 

nas situações de prova ou de disputa em particular, pode se referir a princípios cívicos 

(evocando, por exemplo, seu direito de ir e vir ou a universalização deste serviço) ou 

mercantis; e, por fim, o fiscal que parece ser o ator com mais intensa navegação entre os 

ordenamentos presentes na situação (FREIRE; GUALANDE JUNIOR, 2016). Desta forma, 

apesar desta pluralidade de personagens e de ordenamentos, observei que, em regra, existe 

uma relativa convenção em relação às grandezas mercantil e industrial, mesmo pelos usuários. 

Por exemplo, estes últimos tomam como dado o fato de que o serviço é fornecido por uma 

empresa e eles próprios podem se considerar preferencialmente clientes, e menos como 

usuário de um serviço público. Sobre este ponto, articulei a observação de situação; o 

conteúdo de entrevistas que realizei com usuários de serviço de transporte; eles se 

autodefiniam constantemente como clientes e a gramática cívica do transporte não aparecia de 

modo exclusivo. Ao contrário, os sentidos do público, quando problematizavam momentos de 

transporte coletivo, eram fortemente entremeados por referências ao mercado e pouco 

aparecia nestes casos a linguagem dos direitos: como pagavam um serviço, deveriam ser bem 

tratados e respeitados.  
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Desta forma, quando não surgiam conflitos, estas duas grandezas também orientavam 

as qualificações dos responsáveis pela gestão da fila e do embarque. A hierarquização da 

prioridade de usuários e as filas paralelas que surgiam, denotavam assim, deste arranjo entre 

estas duas grandezas que se sobrepunham à cívica que aparece, por exemplo, quando a 

gratuidade é administrada de modo secundário em relação aos “pagantes”. Desta forma, se 

este serviço se apresenta formalmente como um dos mais centrais no que tange à garantia do 

direito de ir e vir na cidade, minhas observações de situações demonstraram que os 

ordenamentos mercantis e industriais se sobrepõem aos (ou se combinam com os) princípios 

cívicos que regulam o transporte. A meu ver, este arranjo é imprescindível para compreender 

os sentidos do público nestas situações e suas consequências em relação às dimensões que 

acirram a vulnerabilidade da experiência citadina. A associação usuário/cliente implica assim 

na hierarquização de usuários que podem em momentos de prova e de disputa na fila ou 

durante a viagem, deslizar rapidamente para indignações de passageiros que se sentem 

carregados como “bois”, ou ainda, para jocosidades trocadas entre passageiros e endereçadas 

ao motorista (“O motorista está bravo assim porque ele é corno!”).  

Desta forma, a fila apresenta uma ordem complexa e marcada por lógicas que tratam 

de modo diferenciado os usuários, hierarquizados segundo o estado de “pagantes” ou “não 

pagantes”. Este fato institui e reforça a “cidadania de geometria variável” (LAUTIER apud 

FREIRE, 2014). Para motoristas e despachantes, os deficientes físicos ou mesmo os idosos 

possuem uma “menor” prioridade no que se refere ao direito de utilizar o serviço de 

transporte. Novamente, observa-se um tratamento hierarquizado diante do acesso aos direitos 

(KANT DE LIMA, 1999). Aqueles que pagam pela prestação do serviço são privilegiados em 

detrimento dos que não pagam. Neste quadro referencial não há a percepção moral do 

compartilhamento de uma humanidade comum (FREIRE, 2014). Ao contrário, instala-se um 

regime de humanidade degradada, em que indivíduos que compõem o chamado grupo da 

gratuidade não são vistos como merecedores de usufruir dos mesmos direitos de quem paga 

passagem. Na prática, esta moralidade se converte na ausência de atenção ao público “não 

pagante”. Nos momentos em que estes últimos avaliam que seus estados de humanos são 

colocados à prova, o conflito torna-se latente e pode emergir a qualquer momento. Os 

momentos em que avaliam que seus estados de humanos são desqualificados, ou ainda, em 

que sentem tratados como otários (GOFFMAN, 2009) pelos operadores de transporte, são 

paralelamente associados à “negação de seus direitos”. Nas observações realizadas, observei 

que estes dois tipos de avaliações são aqueles que despertam os conflitos ou o insulto moral 
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(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008), caracterizado pela desqualificação e negação da 

identidade do outro. Neste último caso, trata-se de uma forma de agressão que não implica 

uma violência física. As palavras são, nesse sentido, utilizadas com a intenção de atingir 

moralmente aquele que questiona e se indigna. Assim, o conflito e seus desdobramentos 

podem ser analisados a partir da dimensão simbólica dos direitos (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2010), isto é, a forma como os direitos são vivenciados pelos atores e 

configuram interações conflituosas.  

 

 

3.5. “Bota fogo no ônibus”: A ameaça do uso da força nos pontos 

 

 

Frequentemente os usuários se queixavam dos desvios de itinerário, dos atrasos ou dos 

adiantamentos nos horários de partidas dos ônibus sem aviso prévio. Nestas situações, os 

passageiros compartilhavam entre eles suas indignações: “isso não pode acontecer! é um 

absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa!”; “está tudo uma bagunça e ninguém faz 

nada”; “é uma falta de respeito muito grande, não pode acontecer!”. Estas indignações se 

encerravam em momentos de fortes tensões. Apesar de compartilhar suas indignações ou de 

ameaçar tornar público “o descaso” (na imprensa ou televisão), não observei a concretização 

destas ameaças. Nestes instantes, os passageiros indignados procuravam o fiscal (por vezes, 

eu), denunciavam o ocorrido frequentemente em tom de desabafo. O fiscal, por sua vez, ouvia 

com menor ou maior paciência o usuário. Podia ocasionalmente multar a empresa, caso a 

denúncia ia de encontro com a legislação. Desta forma, muitos destes instantes tornavam-se 

uma prova mediada pelo fiscal.  

Em alguns casos, os conflitos decorrentes das múltiplas falhas do sistema de transporte 

campista, acima apresentadas, podiam se intensificar de modo que os passageiros ameaçavam 

ou usavam o recurso à força. Um caso em especial ilustra como uma tensão pode se 

transformar paulatinamente em violência. No fim de uma tarde chuvosa, em que eu acabara 

de desembarcar de um ônibus vindo de Farol de São Tomé onde havia trabalhado, percebi que 

uma mulher estava aos gritos na Rodoviária. De longe, era perceptível a profunda indignação 

desta usuária. Gesticulava com as mãos e gritava com um despachante e um fiscal diante de 

um ônibus parado na plataforma. Um grupo de transeuntes formava um círculo em sua volta, 

observando a cena. Ao me aproximar, pude ouvir que o ônibus estava atrasado há mais de 
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duas horas por causa da falta de cobrador. O destino desta passageira era uma localidade 

distante (Pernambuca), com poucos horários de ônibus por dia e com intervalo entre eles de 

três horas. Algumas mulheres envolvidas na confusão gritou: “Isso é um absurdo! Cadê o 

ônibus que não sai há mais de duas horas?” Em resposta aos gritos de protesto e de 

indignação, o despachante repetia que não podia fazer nada pois não havia quem pudesse 

substituir o cobrador ausente. O fiscal tentou administrar o conflito, procurando acalmar a 

passageira e propondo um diálogo. Ouvia atentamente os passageiros e averiguava a 

fidedignidade das informações do despachante. Porém, o desacordo neste caso estava 

particularmente tenso e a mulher indignada expressava forte irritação. A administração do 

conflito pelo fiscal tornou-se tarefa árdua, principalmente quando este último foi acusado 

(pelos passageiros presentes) de inanição. O conflito se estendeu durante longos minutos. 

Diante do impasse, a mulher exclamou: “Tem que botar fogo no ônibus! Não tem jeito! Só 

assim é que dá jeito, já que ninguém faz nada! Tem que apedrejar mesmo, tacar pedra, 

quebrar tudo! Vamo botar fogo!!”. Os transeuntes ao redor balançavam a cabeça, como sinal 

de concordância. Todos se exaltaram e vociferaram juntos a exclamação. Após uma longa 

discussão entre a passageira revoltada, o despachante e o fiscal, testemunhada pelo público de 

transeuntes, outro cobrador apareceu repentinamente para substituir seu colega ausente, 

provavelmente, remanejado de um outro ônibus que aguardava para cumprir seu horário. O 

conflito se interrompeu imediatamente e os passageiros deste ônibus embarcaram, mesmo que 

ainda resmungassem expressões de desaprovação pelo que haviam passado. 

 As interações entre os atores tornaram-se conflitivas, neste caso, pois a falta do 

cobrador e a inércia dos operadores para encontrar uma solução imediata foram tidas como 

insulto moral (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008). O sistema actancial fundamentado no 

denunciador, na vítima, no perseguidor e no juiz (BOLTANSKI, 1990) se desconfigura nesta 

situação e se polariza, com o apoio do público presente, em torno da denunciante e da 

empresa denunciada. Nesse caso, os denunciados não compartilham o mesmo estatuto. Em 

certo momento, por exemplo, o fiscal deixa de interagir de forma direta com os passageiros 

procurando contornar a revolta coletiva e temendo suas possíveis consequências. Desta forma, 

ele pressionou o despachante para encontrar uma solução no encerramento do impasse. 

Porém, em determinado momento, ele também passou a ser alvo das acusações dos usuários 

revoltados, desconfigurando o sistema actancial antes estabelecido, passando a contar com 

acusados e acusadores.  
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 Era uma tarde quente de sábado do mês de outubro de 2014 na Rodoviária central.  

Estávamos eu, um outro fiscal e o despachante de uma empresa conversando, quando se 

aproximou de nós uma mulher visivelmente exaltada perguntando para mim:  

 

Meu filho, você é da EMUT né? Então, o ônibus da empresa Siqueira que 

vai pra Tocos vive quebrando. Isso é uma vergonha. Sabe o que vai 

acontecer se ninguém fizer nada? O povo de lá vai botar fogo nos ônibus 

tudo. O ônibus de três e meia até agora não chegou. (era por volta de 16:15) 

Eu sou salgadeira meu filho. Eu tenho compromisso hoje. Tem festa lá e eu 

tô atrasada. Você tem seu salário certo, eu não. Aí falaram que é época de 

eleição e que não pode fazer nada, mas se tem uma coisa que abrange a 

gente a gente tem que buscar, não é ir pra Record reclamar não.  

 

 Todo o discurso foi proferido sem ser interrompido. Eu respondi: “Senhora, estamos 

num processo de greve. As empresas não estão cumprindo todos os horários. E quanto ao 

ônibus quebrado a empresa não tem outro pra substituir.” Inconformada, a senhora retrucou: 

“então a EMUT tá ciente de tudo e não vai fazer nada!? Depois que o pessoal fizer alguma 

coisa não reclama”. Após o desabafo retornou para a plataforma do ônibus pela qual 

esperava. 

A expressão – Botar fogo no ônibus – é frequente nos pontos que observei. Como na 

situação relatada, surge em momentos em que não há horizonte de resolução de um problema 

que emerge nas filas, ou impasses relacionados com as formas de administração dos conflitos. 

Ainda que não haja relatos de ônibus que foram incendiados em Campos, há vários casos de 

apedrejamento de ônibus nesta cidade. Esta situação aponta ainda para um continuum entre 

quatro sequências que se repetiram nas minhas observações: tensão – indignação – conflito – 

e ameaça do recurso à força.  
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Considerações Finais 

 

 

Minhas observações permitiram compreender a sociabilidade urbana a partir das 

interações em lugares públicos de circulação. Os pontos de ônibus e terminais rodoviários são 

lugares chave para compreender as experiências da cidade e, ao mesmo tempo, sua 

vulnerabilidade. A relevância da descrição da fila consiste nos desdobramentos que ela 

oferece para a compreensão das ordens negociadas nestas situações ordinárias, que se 

multiplicam na cidade.  

Dessa forma, o exercício analítico realizado nesta pesquisa demonstra a persistência de 

um nítido desencaixe entre os preceitos previstos nos dispositivos legais que regem os 

transportes e os modos como são ressignificados e vivenciados situacionalmente nos pontos 

de ônibus e terminais rodoviários. Este fato permite compreender, em parte, a especificidade 

dos conflitos e dos modos de administrá-los. Assim como nos estudos realizados por Kant de 

Lima (1991, 1999, 2001), temos de um lado, os direitos previstos em normas jurídicas que se 

orientam pela universalidade e igualdade que atingem a todos os cidadãos. Por outro lado, 

estes mesmos direitos são aplicados de forma particularizada e desigual no espaço público. 

Idosos, deficientes e estudantes vivenciam seu estatuto de “não pagantes” de forma 

diferenciada dos “pagantes”. No modelo brasileiro, a igualdade na aplicação de direitos 

pressupõe que haja semelhança entre seus beneficiários. Aqueles que por razões específicas 

possuem direitos diferenciados como, por exemplo, os que compõem o grupo da “gratuidade” 

são, na maioria dos casos observados tratados também de forma diferenciada. A legislação do 

transporte garante o acesso universal a todos os usuários sem distinção de qualquer espécie. 

Os direitos que o Estatuto do Idoso, a lei de promoção de acessibilidade, e o passe livre 

estudantil conferem aos passageiros não são internalizadas pelos operadores do transporte que 

relutam na sua aplicação universal. O mesmo pode ser dito em relação ao modo como 

despachantes e motoristas encaram as ações da fiscalização. Diversas vezes, quando sofrem 

algum tipo de sanção (multa, apreensão do ônibus) mobilizam justificativas no sentido de 

reverter a situação, mesmo tendo plena consciência da existência do erro que ensejou a 

aplicação da penalidade. Mostram-se contrariados e possuem o hábito de clamar pelo “bom 

senso” do fiscal. Este “bom senso” é, em outras palavras, uma argumentação velada pela não 

efetivação da sanção. As infrações costumam se repetir com frequência – descumprimento de 
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horário; impedimento do embarque de idoso; desembarque em local inapropriado; ausência do 

certificado de vistoria. 

 Em síntese, a análise de filas de espera do transporte coletivo apresentado na pesquisa  

destacou diversas dimensões da vulnerabilidade da experiência citadina em Campos dos 

Goytacazes e a evitação da política (ELIASOPH, 2010) no que tange às tematizações do 

transporte urbano nesta cidade. Dessa forma, descrição e interpretação das coordenações 

tecidas em momentos de espera compartilhadas nos terminais e pontos de ônibus aponta para 

a existência de obstáculos ao acesso do espaço público. 

 Mesmo imersos nesse contexto de dificuldades presentes nos momentos utilização do 

serviço de transporte coletivo, muitos usuários coordenam suas ações no sentido de contestar 

e/ou contornar esse quadro. Essa tática surge através de diversas maneiras: a usuária revoltada 

que ameaça “botar fogo no ônibus”; o deficiente que simula a formulação de denúncias de 

descaso na imprensa; o idoso que se torna especialista sobre a lei que o garante a gratuidade.  
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