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Um passinho à frente, por favor...* 

Maudeth Py Braga ** 

A legibilidade de uma cidade se expressa por 
sua cartografia, por sua organização espacial, 
pelos lugares e não-lugares, por onde circulam 
seus habitantes. Porque legível diante de nós, só 
tem sentido, como um livro, ao ser aberto. 
Quando mais manuseado, quanto mais nele se 
puder ler a vida que aí se inscreve, mais rico o 
sentido...1 

Pontos de embarque  

Que práticas são materializadas via o transporte coletivo por ônibus? 
Tal questionamento perspectiva uma análise social da ocupação do espaço 
em movimento. É o percurso tomado como objeto ao ser entendido como a 
vida social em trânsito. Nossa pesquisa focalizou a triangulação motoristas, 
cobradores e passageiros de ônibus com o propósito de discutir a relação 
trabalhadores-usuários deste serviço público essencial. Nesta relação 
tomam assento duas posições diferenciadas: para os motoristas e cobradores 
o ônibus é um lugar de trabalho e para os passageiros é um lugar de 
passagem. Ainda que de ângulos diversos, na ambiência diária, o que 
rodoviários e passageiros compartilham? A experiência dos não-lugares.  

Augé (1994), entendendo os meios de transporte como produtores da 
vida social, introduz a noção de Não-lugares atento à questão da 
despersonalização em função das atividades de deslocamento nos espaços 
públicos de rápida circulação.  

                                                 
* Trabalho apresentado no VI encontro Regional Sul da ABRAPSO – Psicologia e Práticas 
Sociais. Dissertação de mestrado de autoria de Maudeth Py Braga, intitulada “Um Passinho à 
frente por favor: percorrendo Não-Lugares com motoristas, cobradores e passageiros de 
ônibus”. 
** Departamento de Psicologia, Universidade Federal Fluminense. 
1 REZENDE, B. Comentando Argullol: o caso do Rio de Janeiro. Revista do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do 
Ministério da Cultura, nº. 23, p.59-68, 1994. 
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Vê-se bem que por “não-lugar” designamos duas realidades 
complementares porém, distintas: espaços constituídos em relação a 
certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer) e a relação que os 
indivíduos mantém com esses espaços...2 

A noção de Não-Lugares enquanto instrumental de leitura neste 
trabalho não se opõe a de lugares no sentido de que a possibilidade do não-
lugar está contida em qualquer lugar que seja. Em assim sendo, são 
polaridades fugidias não dicotomizadas. Alia-se a esta perspectiva uma 
abordagem política da espacialidade proposta pela geografia que trilha pelo 
pensar de como os conflitos se espacializam.3 

O transporte coletivo de passageiros, talvez por ser um ponto crucial 
na organização espacial das cidades, possibilita emergir uma suposta 
“função desestabilizadora” do não-lugar? Que matizes singularizam essa 
possibilidade no ônibus? Que modos de convivência são constituídos, no 
cotidiano, entre rodoviários e passageiros, considerando-se os dispositivos 
reguladores neste espaço? 

Neste relato de pesquisa, apresentaremos as ressonâncias e 
dissonâncias advindas destas questões, bem como contaremos que cenários 
e itinerários foram dando contornos ao nosso campo de estudo.  

Cenários e itinerários  

Situadas num mesmo eixo de tensões e conflitos sociais as cidades do 
Rio de Janeiro e Niterói são contextos de nossa pesquisa, cujo trabalho de 
campo transcorreu no período de agosto à novembro/95. Conjugando 
momentos de observações e entrevistas (semi-estruturadas), o processo 
contou com a participação de 22 (vinte e dois) sujeitos, sendo: 6 (seis) 
cobradores, 4 (quatro) motoristas, 3 (três) despachantes, 6 (seis) usuários de 
ônibus e 3 (três) usuários de Kombi. Tomamos duas linhas de ônibus como 
dispositivo: uma que ligava o bairro de Marechal Hermes à Praça XV na 
cidade do Rio de Janeiro e outra que ligava o bairro de Santa Rosa ao centro 
da cidade de Niterói. Ambas eram operadas pela Companhia de Transportes 
Coletivos do Estado do Rio de Janeiro, cuja extinção foi decretada pelo 

                                                 
2 AUGÉ, M. Não-Lugares; introdução a uma antropologia da modernidade. Campinas, 
Papirus, 1994, p.87. 
3 BECKER, B. Abordagens Políticas da Espacialidade. Rio de Janeiro, UFRH, 1983. 
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Governo do Estado do Rio em junho de 1996. A escolha das linhas se deu a 
partir de discussões com motoristas e cobradores nas 3 (três) garagens da 
empresa e em diversos horários. A linha “261”, com 1h30 minutos de 
duração, foi escolhida por ter sido muito apontada e por percorrer diferentes 
trechos/contextos da cidade. A linha “11”, cuja duração da viagem era de 
15 minutos, foi mantida por atender às preocupações com a diversidade e 
com a viabilidade da pesquisa. Pensando numa contraposição, 
entrevistamos usuários de uma Kombi que ligava o morro do Estado ao 
centro de Niterói.  

Nosso lugar de pesquisador foi passo a passo sendo construído, seja 
pelas confrontações que “os ângulos” da rua possibilitam, seja pelo 
compartilhar de passos, saberes e (dis)sabores com o grupo com o qual 
trabalhamos. 

prepare-se psicologicamente para ouvir tudo o que você não imagina 
(...) deixe em casa o relógio, bolsa e até o óculos...4 

Percorrendo diferentes pontos da cidade na linha 261, percebemos 
que cada trecho tem suas próprias características, ou seja, a “linha 261” 
toma momentaneamente formas de viver pontuais, expressas em localidades 
como o Centro Comercial de Madureira, Favela do Jacarezinho, pontos finais 
da linha. São diversos códigos que circulam instaurando modos de 
funcionamento circunstanciais que vão desde a alteração de itinerário 
(comentado que quando há guerra do tráfico com tiroteios, o motorista “é 
avisado” para não passar pela entrada da Favela do Jacarezinho naquele 
período), a entrada em cena de personagens como baleiros (quem vende 
balas, doces), até a ocorrência de assaltos, partos, comemorações de 
aniversários.  

Duas praças públicas ocupavam o lugar de ponto final na linha que 
percorremos no Rio: a Praça em Marechal Hermes e a Praça XV no centro 
do Rio. A cabine da CTC, o ponto do baleiro e uma família (uma mulher, 
um bebê e dois meninos menores) formavam um triângulo inseparável na 
Praça XV. O baleiro partilhava da rotina dos rodoviários dando, inclusive, 
informações sobre o serviço aos passageiros, com quem nas filas, estreitava 
laços, formando pactualidades seja nos pagamentos postergados dos doces 
vendidos, seja nos comentários sobre a luta diária.  
                                                 
4 Luiz Carlos, cobrador, na sala de motoristas e cobradores em uma das garagens. 
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Arantes (1994), nos fala da guerra dos lugares,5 aludindo a territórios 
de insegurança que se superpõem em alguns espaços urbanos, que são 
caracterizados por uma temporalidade estonteante. Ao tomar os lugares 
públicos de circulação na cidade de São Paulo, diz que flexibilizou 
conceitos como os de fronteira, lugares, território e mesmo não-lugar.  

A experiência urbana contemporânea propicia a formação de uma 
complexa arquitetura de territórios, lugares e não-lugares que resulta 
na formação de contextos espaços-temporais flexíveis, mais efêmeros 
e híbridos do que os territórios sociais identitários.6 

Quanto mais nos aproximávamos do ponto final da Praça em 
Marechal Hermes, algumas placas apareciam com mais frequência afixadas 
nas casas com os seguintes dizeres: “Joga-se Búzios”, “Explicadora”, 
“Toma-se conta de crianças”... Nestes trechos, o ônibus enquanto espaço de 
convivência se estabelece em alguns horários, pelos “bate-papos” entre 
cobradores e passageiros ou na troca de comentários sobre o trabalho pela 
dupla motorista e cobrador. Nas mesas do “Bar J. Paulo”, os mapas com os 
horários eram reavaliados, acompanhados. É no bar que os rodoviários 
comem, compartilham o café, vão ao banheiro.  

A ausência de tempo/ambiente próprios para higiene e alimentação 
adequadas, a falta de manutenção dos veículos e queda salarial foram 
queixas muito mencionadas.  

Já estou saturado, é pegar cedo, largar tarde, não temos onde beber 
água. Vou almoçar lá para às 16:00h. Não temos onde ir ao 
banheiro...7 

Na “linha 11”, na cidade de Niterói, um bar também figurava como um 
espaço muito mais “próximo”, com laços mais estreitados com os rodoviários 
do que profissionais da empresa. Aliás, a “empresa” aparecia nessa ambiência 
diária pelas notícias de privatização, corte de linhas, de pessoal. A 
intermediação, rodoviários (“nas ruas”) e a gestão operacional se dava pelos 
mapas de horários regulados pelos despachantes e fiscais. A presença de 

                                                 
5 ARANTES, A. A guerra dos lugares. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura, nº. 23, 
p.200-203, 1994. 
6 ARANTES, op. cit., p. 191. 
7 Waldir, despachante. 
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mulheres enquanto cobradoras e despachantes ficava, no âmbito coletivo, 
diluída, seja nos uniformes comuns, pelos tratamentos assemelhados e no 
apelido de “Leão”, atribuído ao rodoviário, quando uniformizado. 

... você para as pessoas aí fora, você vale a roupa que você veste, 
entendeu. Eles não querem saber que eu sou diferente dele, que ele é 
diferente do outro, você é tomado por um SÓ, entendeu...8 

Apelidos, nomes e números oscilavam nos tratamentos entre os 
próprios rodoviários denunciando o caráter mais ou menos formal das 
situações de trabalho. Anonimato, pessoalidade e impessoalidade 
perpassavam falas e gestos. Podemos tomar como exemplo: o motorista 
colocar cortinas e/ou capas nos assentos particularizando um lugar de 
trabalho, a comemoração de aniversários no ônibus e o fato de, cobradores 
e motoristas serem chamados pelo nome, por passageiros.  

... aqui sou um número, nem quando servi o quartel fui um número 
assim...9 

... chamamos os colegas mais pelo apelido, depois pelo nome. 
Chamamos pela matrícula para identificação do trabalho, é quando 
está em serviçal agora em diálogo é pelo nome. Eu sou chamado pelo 
sobrenome...10 

Trilhar na significação dos apelidos de “Leão” (Rodoviários) e 
“Boneco” (Passageiros) nos pareceu uma boa pista para pensar a relação 
entre esses dois lugares.  

A analogia com o termo “Boneco” nos lembra os horários de rush o 
cansaço e uma tensão flutuante se diluem numa suposta indiferença. Os 
territórios individuais, quase sem fronteiras, são mesclados num certo 
embolar de corpos que são “acomodados” com as freadas, nas curvas.  

... acho que somos bonecos porque jogam a gente para lá e para cá, 
principalmente nas curvas...11 

A ideia de estar em uma luta e que tanto os passageiros quanto 
rodoviários são bonecos aparece assim: 

                                                 
8 Ilma, despachante. 
9 Sidmar, cobrador. 
10 José Pina, despachante. 
11 Reuza, passageira. 
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... Boneco é nós mesmos que estamos em combate, né?...12 

O transporte coletivo por ônibus compõe o viver nas cidades e no 
Rio, os rodoviários e passageiros, enquanto trabalhadores, apresentam a 
mesma dificuldade de deslocamento diário para o trabalho. O grupo que 
entrevistamos despendia, em média, 1h30m em cada viagem.  

Numa conjuntura política nacional fragmentária, tempestuosa, o lugar 
do boneco é muito vulnerável, avaliamos. É uma verdadeira guerra! Mais 
que um campo de pesquisa temos um campo de embates, onde políticas de 
lugares exigem novos lugares de políticas. Na tensão flutuante dos processos 
urbanos é que vão se constituindo modos de viver, estratégias e táticas de 
sobrevivência. De acordo com Win Wenders, cineasta, o que desperta o 
interesse por um lugar são as vivibilidades,13 as lutas, as resistências.  

Apostando nas vivibilidades, é que identificamos a ideia de 
movimento, que o título “Um passinho à frente, por favor...” traduz. 
Passeando por esta expressão, pincelamos a discussão do “ônibus enquanto 
um não-lugar”.  

Um passinho à frente, por favor  

Pensamos que nos espaços públicos de circulação, como o ônibus, há 
uma multiplicidade de sentidos, de modos de viver, que se superpõem em 
instantes. Por ser lugar de todos é terra de ninguém. A experiência do 
anonimato se estabelece, de certa feita, nos lugares de rodoviários e 
passageiros. Circunstancialmente, um assaltante pode tomá-lo como seu 
território de domínio.  

... Quando um assaltante colocou um revólver na minha cabeça no 
ônibus na linha 998, na cidade universitária (...) Neste caso o 
motorista é o primeiro alvo (...) eu só fiz obedecer (...) NESSA HORA O 

ÔNIBUS É O ASSALTANTE (destacamos)... fiquei com medo que os 
passageiros reagissem...14 

De medo também fala um cobrador:  

                                                 
12 Ilma, despachante. 
13 REZENDE, op. cit., p.60. 
14 Neuzir, motorista. 
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... Estamos sempre com medo, pois não sabemos quem vai entrar na 
próxima parada...15 

O conjunto de normas e procedimentos, dispositivo “regulador” do 
trabalho dos rodoviários, parece contemplar a perspectiva desse lugar, pois 
sua formulação supõe uma previsibilidade de ações e falas, impessoalidade 
e a existência de modos de sujeito passíveis de tomar “formas ideais” em 
consonância com as exigências das situações. O que está sendo ignorado é a 
especificidade dos processos sócio-culturais que ocorrem nas cidades? 
Vejamos alguns pontos das normas:  

Quando se der o caso de um ou mais passageiros se portar 
inconvenientemente no interior do ônibus, seja por influência de 
bebidas alcoólicas ou não, o motorista procurará, com serenidade 
mas energia, chamá-lo à razão. Não sendo atendido, o Motorista 
deverá parar o ônibus, junto ao primeiro guarda de trânsito que 
encontrar, solicitando deste a retirada do passageiro inconveniente.16 

Tratar os passageiros com cortesia, demonstrando paciência, 
tolerância e controle sobre si mesmo em todas as circunstâncias 
(sublinhamos) não alterando a voz ou usando linguagem descortês ou 
pouco decente e não fazendo gestos de ameaça, mesmo sob 
provocação. A cortesia anula discussões e queixas e facilita o 
serviço, ou melhor, CORTESIA GERA CORTESIA.17 

Tomando a perspectiva do lugar de passageiro, se no ônibus temos 
passageiros, uma moradora do Morro do Estado diz:  

Na Kombi não tem passageiro, todo mundo é suspeito.18  

Nossa descida no “alto do morro” foi um momento de grande tensão. 
A professora que nos acompanhava falava em voz alta de forma que nosso 
acesso fosse reconhecido. A realização das entrevistas na escola e no posto 
de saúde deveu-se ao fato de que não é em qualquer lugar que se circula. 
Além disso, o nosso lugar de professor pesou muito. Logo na subida do 
Morro havia uma “barricada” (um sofá, um tronco e um barril) que são 

                                                 
15 Luiz Borges, cobrador. 
16 Secretaria de Estado de Transportes/RJ, CTC-RJ. Companhia de Transportes Coletivos. 
Normas de Procedimento Motoristas e Cobradores. 
17 Idem. 
18 Os entrevistados usuários da Kombi não foram identificados, à pedido, por questões de 
segurança. 
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usados para evitar o acesso de carros da polícia. É uma fronteira; são 
mundos em guerra.  

Uma Kombi acaba particularizando (sublinhamos) um processo de 
condução... não existe pontos de parada. Na prática a referência não 
são os pontos; são os locais de moradia, o bar, etc... Na Kombi você é 
mais um que está enchendo a Kombi e TEM QUE ESTAR (destacamos), 
junto, encostado nas outras pessoas.19 

A Kombi é o morro em movimento. Até porque é a vida em trânsito, 
na Kombi, no ônibus, no elevador, no trem, na lancha, nas ruas. Com este 
pensar corroboramos a posição de Augé de que os não-lugares não abrigam 
nenhuma sociedade orgânica e existem, criam tensão solitária onde os 
lugares se recompõem, se reconstituem.  

Tanto na Kombi quanto no ônibus, para entrar é preciso marcar lugar 
na fila. Mais do que nunca, é preciso que sejam marcados lugares de 
resistências à política governamental neoliberal brasileira. A participação de 
comunidades nas políticas públicas de transporte é uma prática de espaço 
quase ausente na realidade que encontramos ao entrevistar passageiros na 
pesquisa. Poucos conheciam o funcionamento do sistema de transporte 
coletivo da cidade onde moravam, demonstrando uma certa “resignação” 
com a falta de informações e no não atendimento de reclamações.  

Espaço, segundo Certeau (1994), é lugar praticado,20 e o discurso da 
cidade é criado pelos movimentos e atividades diárias. Seu pressuposto é o 
de que as práticas são constituídas por maneiras de fazer que escapam a 
modelos de uniformização. O andar é um ato de enunciação. Espaços de 
enunciação podem emergir apesar da regulação coletiva de ritmos espaços-
temporais.  

O tempo de viagem de cada linha é acompanhado por fiscais em 
diferentes pontos do percurso. Essa regulação do tempo de viagem não 
contava no grupo com que trabalhamos, com a participação dos motoristas. 
A manutenção da regularidade desse horário mantém os motoristas numa 
tensão permanente, sobretudo se considerarmos as adversidades de um 
trânsito como o das cidades do Rio e de Niterói. Os passageiros aludem a 
um “tempo de viagem” usando expressões como “em pânico”, “matar o 
                                                 
19 Professor de uma das escolas, que não é morador de morro. 
20 CERTEAU, N. A invenção do cotidiano. Petrópolis, Vozes, 1994. 
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tempo”, “dormindo”. A pressa de chegar, o sentimento de estar em trânsito, 
o fato de se considerar o “tempo de deslocamento” como a ser esgotado o 
mais rápido possível, certamente estão ligados a hipervalorização da 
atividade economicamente produtiva. A perspectiva utilitarista das relações 
marcam intensamente as relações sociais atuais.  

Augé (1994), parece centrar sua preocupação nos efeitos dos 
processos de despersonalização num “planeta encolhido” pela velocidade 
da informação, meios avançados de transporte e trânsito. É o que denomina 
de superabundância espacial do presente que se expressa pela mudança de 
escala, pela multiplicação das referências energéticas e imaginárias, 
resultante de consideráveis modificações físicas populacionais. A mídia 
televisiva ilustra a superabundância de fatos que inundam o cotidiano; é a 
história nos nossos calcanhares. Circulamos por diferentes modalidades de 
produção de sentido nas propagandas, jornais, novelas, etc... quando 
passamos a reconhecer lugares e épocas díspares pela instantaneidade. A 
preocupação do autor parece residir no assolamento de singularidades pelas 
transformações aceleradas no mundo contemporâneo:  

assaltado (sublinhamos) pelas imagens que difundem, de maneira 
superabundante, as instituições do comércio, dos transportes ou da 
venda, o passageiro dos não-lugares, faz a experiência simultânea do 
presente perpétuo e do encontro de si. Encontro, identificações, 
imagem: aquele quarentão elegante que parece saborear felicidades 
inefáveis sob o olhar atento de uma aeromoça loira, é ele; aquele 
homem de face viril... ainda é ele; (...) Se esses convites à 
identificação são essencialmente masculinos, é porque o ideal do eu 
que eles difundem, é na verdade masculino...21 

Pensando nos mais diversos “assaltos” que sofremos destacamos a 
seguinte fala:  

... estamos vivendo uma liquidação de seres humanos.22 

Na nossa leitura, as práticas que circulam no espaço urbano ônibus, 
compõem um jogo de territorialidades. Percorremos cenários díspares, de 
incertezas, provisórios. A provisoriedade é o que dá o tom aos modos de viver 
no ônibus, onde fluxos de não-lugares vão configurando cenários das cidades.  

                                                 
21 AUGÉ, op. cit., p.26. 
22 Sidmar, cobrador. 
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O psicólogo e a Unidade Básica de Saúde: o desvio de rumo* 

Maria Lúcia Boarini ** 

O atendimento na área da saúde mental, no Brasil, até por volta da 
década de 70, era sinônimo de hospitais psiquiátricos e terapêuticas que 
privilegiavam o confinamento e a medicação. Este fato, muito combatido, 
nacional e internacionalmente, nessas últimas décadas, foi tema de 
discussões e críticas, muito se escreveu a respeito e muitas entidades e 
associações organizaram-se nesse sentido.1 

Sem adentrar no relato dos fatos históricos,2 no que tange ao setor de 
saúde mental, no Brasil, em nossos dias, alguns avanços legais podem ser 
registrados, como por exemplo a Portaria nº 224 que prevê o atendimento às 
pessoas portadoras de transtornos mentais na rede pública extra-hospitalar e 
por equipe multiprofissional (médico psiquiatra, psicólogo e assistente 
social), e o Projeto de Lei nº 3657 de autoria do deputado Paulo Delgado, 
que, atualmente, está tramitando no Congresso Nacional, que propõe a 
extinção paulatina dos manicômios e mais recentemente temos em 
discussão’ o Programa de Apoio à Desospitalização.3 Temos, ainda, tantos 
outros documentos oficiais (ou não) produzidos a partir de reflexões 
produzidas, sobretudo, na VIII Conferência Nacional de Saúde e nas I e II 
Conferências Nacionais de Saúde Mental. Não é possível, é claro, ignorar 
os sérios e complicados entraves sócio-políticos e financeiros que existem 
para que a legislação conquistada se cumpra de fato. Não há dúvidas, 
também, que para o avanço desse processo, é indispensável a vontade 

                                                 
* a) Este artigo é parte da pesquisa, desenvolvida e concluída em 1995, sob o título 
“Unidades Básicas de Saúde e Psicologia: Uma relação indefinida”. b) Doravante o termo 
Unidade Básica de Saúde será designada pela sigla UBS. 
** Mestre em Psicologia Social, Doutora em Psicologia Escolar, professora adjunta do 
Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. 
1 Vide DAÚD JR, NACILE (1995). 
2 Nesse sentido contamos com extensa e rigorosa literatura, nomeada, não exaustivamente no 
relatório de pesquisa Unidades Básicas de Saúde e Psicologia: uma relação indefinida., de 
nossa autoria. 
3 Esta nova proposta de atendimento a pessoa portadora de transtorno mental – o PAD – 
ainda está em discussão na Secretaria Nacional de Assistência à Saúde/Depto. de Assistência 
e promoção à Saúde. 




