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RESUMO 

 

Nesta dissertação, apoiado em uma abordagem pragmatista, em que se pode 

analisar as ações sociais dos indivíduos observando os efeitos produzidos pelas mesmas, 

proponho a desconfiança como uma gramática que comporta diversos dispositivos 

mobilizados pelas pessoas em relação ao que constroem como perigos e riscos na cidade 

do Rio de Janeiro. Por meio de um trabalho de campo em três distintas linhas de ônibus 

que oferecem serviço a diferentes áreas, 332 (Castelo-Taquara), 474 (Jacaré-Jardim de 

Alah) e 498 (Penha Circular-Cosme Velho), sugiro um entendimento, constituído pelas 

representações dos atores, da cidade pelo conceito de distopia realizada: uma metafísica 

moral que orienta as ações daqueles que se deslocam pelas ruas. Trata-se de um quadro 

referencial formado por elementos identificáveis pelas pessoas em suas rotinas para os 

quais mobilizam práticas de desconfiança, como a evitação e o afastamento. Essas se 

dão na tentativa de proteção à integridade física e patrimonial, percebidas como 

ameaçadas por diferentes elementos representados socialmente como “violência 

urbana”. Os dispositivos de desconfiança são, dessa forma, suportes para ações 

temerosas, permitindo a continuidade da rotina de uma forma própria. 

Palavras-chave: confiança, desconfiança, ônibus, violência urbana, pragmatismo 

  



ABSTRACT 

 

In this dissertation, supported by a pragmatistc approach, in which one can 

analyze the social actions of individuals observing the effects produced by those, I 

propose distrust as a grammar comprising multiple devices mobilized by people towards 

what they build as dangers and risks at the city of Rio de Janeiro. Through a field work 

in three different bus lines that provide service to different areas, 332 (Castelo-Taquara), 

474 (Jacaré-Jardim de Alah) and 498 (Penha Circular-Cosme Velho), I suggest an 

understanding, constituted by the representations of the actors, of the city by the concept 

of realized dystopia: a moral metaphysics that guides the actions of those moving 

through the streets. It's a referencial framework formed by identifiable elements that 

people observe in their routines for which distrust practices, such as avoidance and 

withdrawing, are mobilized. These take place in an attempt to protect the physical and 

property integrity, perceived as threatened by different elements socially represented as 

"urban violence". Distrust devices are, thereby, supports for fearful actions, allowing the 

continuity of the routine in a specific way. 

Keywords: trust, distrust, autobus, urban violence, pragmatism 
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1. Confiança e desconfiança 

 

Ah, teve assalto na frente. Tô bamba ainda. Estava no ônibus vindo para cá [na altura da 

Candelária, no Centro], querendo passar pela Central. Perguntei para o rapaz que estava 

atrás de mim na fila se passava. Ele respondeu direitinho até. E na minha frente tinha 

entrado um rapaz falando no celular. (...) Entramos e já fiquei lá atrás perto da porta de 

saída porque queria saltar rápido, na Central, né? Do nada, só vi o moço que estava atrás 

de mim tirar aquela coisa preta de debaixo da camisa, nem quis olhar direito. Acho que 

era uma 38, sabe? Foi direto em cima de um rapaz e disse: “Me passa o dinheiro que você 

pegou no banco agora”. O cara nem olhou para o bandido, só passou aquele bolão de 

dinheiro. Ainda bem, até. Imagina se ele reage e o outro dá um tiro? Nem lembrava onde 

estava mais, fiquei perdida, assustada. Vai que ele assalta o ônibus todo? Quer dizer, 

fiquei com pena do rapaz, perdeu todo o dinheiro, e o bandido meteu, foi embora na hora. 

(...) Para você ver, não dá mais para saber, sabe? Era o cara que estava comigo na fila. 

Falei com ele. Aí ele entra lá e assalta, não dá para confiar mais em ninguém. E o cara do 

celular disse que achou que ia levar o celular dele. Fiquei pensando que ele podia estar 

junto com o outro. Entraram juntos. Ele tava no celular e nem foi roubado. Não sei, né? 

Podem achar que eu estava junta também [risos], entrei falando com ele. Não dá para 

saber. Ah, agora isso vai ficar na minha cabeça, sabe? Vou ficar pensando e pensando 

nisso, assusta de um jeito que... Até decidi ir para casa logo. 

 

Este relato teve lugar em uma quinta-feira, 27 de março de 2014, ao meio-dia. Foi 

feito por uma passageira de aparentemente pouco mais de 50 anos após entrar em um 

ônibus da linha 498 (Penha Circular-Cosme Velho), sentido Penha Circular, nitidamente 

abalada, e dizer ao trocador e a quem mais estava por perto: “Tomara que não assaltem 

esse ônibus”. Eu, que sempre carrego uma garrafa de água pelas longas viagens em 

coletivos, ofereci a ela, que veio se sentar a meu lado, contando a mim e aos demais 

passageiros próximos o que havia ocorrido. A partir da experiência exposta, uma das 

conclusões da usuária é que no Rio de Janeiro não há mais como se sentir seguro, pois 

não poderíamos mais confiar em ninguém. 

Pois a questão substantiva desta dissertação está justamente nas situações de 

viagens de ônibus em que a confiança – aquela forma de baixar a guarda, aquela 

“atitude blasée” (Simmel, 1979, pp.15-16) tão típica da vida cotidiana – é rompida e as 

pessoas mobilizam práticas de desconfiança para dar continuidade à rotina. Proporei, 

então, uma leitura da desconfiança a partir do caráter consequente das ações dos 
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indivíduos, de forma caracterizá-la como parte da rotina daqueles que se deslocam pela 

cidade. 

A confiança de que trato aqui diz respeito às ações humanas orientadas para o 

futuro, como uma estratégia para lidar com a incerteza, perigos e riscos. Quando há 

certeza sobre o que ocorrerá no futuro, não há necessidade de mobilização dessa forma 

da confiança, que em inglês é indicada pela palavra trust1 (Sztompka, 2006) – e está 

investida apenas em ações humanas, suas construções e nas pessoas que se relacionam 

(Id., Ibid., p. 20). Tal confiança é um elemento crucial quando não temos controle 

absoluto sobre algo que ainda ocorrerá (Luhmann, 1979). As pessoas sempre podem 

agir de forma inesperada, e não se trata apenas de falta de informações sobre elas. 

Então, trust tem a ver com a conscienciosidade humana; assim, entramos no discurso da 

ação. Antecipa-se ativamente um futuro desconhecido: a confiança é uma aposta sobre a 

ação futura contingente de outros (Gambetta e Hammil, 2005; Sztompka, 2006). 

Mas ela é inevitavelmente um elemento do “conhecimento indutivo fraco” de 

Simmel, como argumenta Giddens (1991, p. 31). As apostas estão baseadas na projeção 

de expectativas (Giddens, Ibid.; Hardin, 1996; Möllering, 2006; Trajtenberg, 2006), que 

podem ser positivas ou negativas, assim determinando se confiamos ou desconfiamos. 

Como a relação entre as interpretações que realizamos sobre os outros em nossas 

experiências diárias e as expectativas produzidas é fraca, um “salto de fé” (Möllering, 

2001), fincado nas circunstâncias de cada situação, seria o elo principal para confiar ou 

desconfiar. Portanto, é uma faculdade que permite aos atores não ficarem “tomando 

conta”, em atenção total a todos os elementos a os envolverem; pois apesar de seu 

caráter processual e negociado, ela é definida por circunstâncias. É faculdade central 

para a existência da rotina, uma permissão para a não reflexividade (Giddens, 1997), 

que diz respeito a decisões tomadas a partir de uma atenção constante sobre as 

                                                           
1 A língua inglesa oferece ainda duas outras palavras que podem ser traduzidas como confiança, 

confidence e reliability. E embora no dicionário e nos usos latos elas sejam consideravelmente 

intercambiáveis até certo ponto, possuem sentidos bastante distintos. Confidence diz respeito mais 

fortemente a uma confiança informacional, como quando se confia em alguém para contar um segredo, 

pois as bases para uma relação seriam seguras e estariam dadas – aqui os atores vão agir como acordado e 

esperado. Reliability, por sua vez, diz respeito a se poder contar com algo que se comportará de uma 

forma esperada, como quando se confia nos freios de um carro ou em uma instituição que “não falhará 

com você”, de modo que o ator não ficará decepcionado. Trust, como usamos aqui e como já esbocei, tem 

mais a ver com a baixa da guarda, com deixar as coisas transcorrerem sem ter que tomar conta, vigiar, 

estar preparado para algo de ruim ocorrer. Para facilitar o entendimento e uso do conceito neste trabalho, 

nomearei confidence como confiança informacional, reliability como confiança eficiente, e trust 

meramente de confiança. 
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condições das ações de cada indivíduo, o que aponta para uma frequente redefinição do 

agir. 

Enquanto a confiança seria uma estratégia para lidarmos no presente com as 

imprevisibilidades da vida, compensando a falta de informação sobre os outros e suas 

intenções, a desconfiança seria uma aposta negativa no comportamento alheio 

igualmente futuro, para o qual assumimos uma postura defensiva em relação ao 

desconhecido (Sztompka, 2006). 

Mas a aposta analítica aqui proposta é que esse operador cognitivo, a 

desconfiança, precisa ser pensado como algo mais do que uma antítese da confiança, 

como resíduo lógico desta. Pensarei desconfiança como dispositivo e gramática 

próprios, com suas particulares regras de funcionamento e seus próprios efeitos sobre as 

vidas dos atores em situações sociais. Estudá-la é relevante para entendermos certas 

formas encontradas pelas pessoas para dar continuidade à rotina, efetivar ações e 

produzir efeitos ainda que sob a tensão de se depararem com o que constroem como um 

perigo iminente ou um risco2 em seus deslocamentos pela cidade: mobilizar práticas de 

desconfiança é, para esses atores, uma forma permitir a continuidade das atividades 

rotineiras. Trata-se de dar atenção devida aos mecanismos da desconfiança. 

Entendo o conceito de “gramática” como um quadro generativo de indicações e 

orientações para a performance discursiva – o que pode dizer tanto respeito à dimensão 

da expressão de linguagem quanto da expressão do agir. Trata-se, então, de algo que 

configura repertórios de ação, interpretação e interação, o que, dessa forma, liga-se à 

prática. Esse conceito pragmático trilha um caminho da linguística generativa proposta 

por Noam Chomsky (1969) à operacionalização sociológica do trabalho de Bruno 

Latour (2012). E pesará para a forma como será adotada aqui ainda a ideia de 

vocabulário de motivos de Wright Mills (1940) – o que será explorado mais à frente.  

 A gramática que proponho diz respeito a um conjunto composto por práticas e 

repertórios de ação mobilizados nas situações em que a confiança em terceiros com que 

                                                           
2 Beck (1992) diferencia risco de perigo. Este se caracterizaria por ser visível, localizável e externo aos 

agentes que o considera; seria visualizado como um problema transitório e reversível. Já o primeiro seria 

um problema central da modernidade, com ele já lidamos com efeitos não previstos e permanentes; o 

próprio ato de confiar envolveria correr riscos (Sztompka, 2006; Luhmann, 2000). Apesar dessas 

considerações, deve-se pontuar que nem todo caso real reflete com perfeição a distinção conceitual entre 

esses elementos (Trajtenberg, 2006). Dessa forma, e a partir de meu trabalho de campo, lidarei com os 

conceitos de perigo e risco no sentido de algo localizado que pode causar um dano imediato e de 

elementos imprevisíveis futuros característicos da vida na cidade, mas que também podem tomar a forma 

de algo prejudicial de forma imediata, respectivamente. Ambos se tratam de algo para o qual as pessoas 

mobilizam diferentes práticas no intuito de dar prosseguimento à rotina. 
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travamos contato imediato em nossas rotinas é rompida. Assim, seria preciso 

desconfiar, apostar previamente em um caráter negativo nas interações em relação ao 

que seja interpretado como possivelmente danoso, de forma que se toma uma atitude de 

antemão. 

Quando funcionários ou passageiros dos ônibus agem por meio de práticas que 

caracterizam – como proponho – a gramática da desconfiança, reduz-se, nas 

interpretações desses atores, a possibilidade de algum outro concretizar determinadas 

ações e, portanto, de causar danos previstos. Ela é mobilizada nos momentos em que 

certas ponderações situacionais passam a nos guiar e nos levam a considerar de forma 

negativa e prévia outro(s) ator(es) ou lugar(es) com que temos contato imediato. 

Mapearei as condições e formas como os componentes dessa gramática são 

mobilizados, trata-se de ações sociais que podem ser entendidas por meio de 

procedimentos e realizadas segundo padrões (Werneck, 2009). 

Logo, a desconfiança que proponho se potencializar como um elemento relevante 

na ordem de interações urbanas não é simplesmente uma emoção. É um operador 

passível de ser decomposto em uma série de operações e dispositivos mobilizados pelos 

atores na gerência de suas ações em suas trajetórias pela cidade. São formas de agir, 

discursos, ideários e mesmo objetos físicos de que os cidadãos lançam mão para lidar 

com a imprevisibilidade quanto à continuidade da rotina. Com isso, a questão analisada 

passa por como os atores sociais mobilizam esses elementos. Ou seja, trata-se de 

mapear as “gramáticas morais” – quadros de referência regrados em termos 

operacionais que buscam diferentes tipos de generalidade, dizendo respeito a variadas 

formas de bem comum, ou seja, diferentes moralidades de justiça – a regerem esse 

processo e os dispositivos de que as pessoas lançam mão em suas rotinas permeadas por 

um “perigo social” multifacetado (Misse, 1999, p. 23). 

Trabalho com o conceito de dispositivo como aquilo que visa dar uma base de 

ajuda às pessoas para que elas possam sustentar suas ações, representando um 

instrumento para o melhor empreendimento possível da autonomia dos atores (Peeters e 

Charlier, 1999, p. 18). Eles se definem em uma função de suporte, de baliza, de quadro 

organizador da ação, colocando em ordem a ação do indivíduo. Os dispositivos têm uma 

força performativa, uma tendência para perceber o que está presente inicialmente como 

potencialidade de ação e o transformar em ação (Id., Ibid.). Falar de dispositivos, desta 

maneira, consiste em pensar a forma mais efetiva segundo a qual o indivíduo é capaz de 

se situar em seu ambiente, “para domá-lo, modificá-lo, o ingerir e o regurgitar” (Berten, 
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1999, p. 43). Portanto, são conjuntos não uniformes de homens e coisas (materiais ou 

não; actantes, portanto) que sempre variam por os próprios participantes disporem de 

equipamentos mentais e físicos também variáveis de uma situação para outra (Freire, 

2014). É, como propõe Werneck (2014b, p. 28), “uma coisa da qual se pode lançar mão, 

algo que pode ser mobilizado para lidar com os desafios gramaticais”. 

Com isso, por exemplo, evidenciarei os efeitos dos mecanismos físicos do próprio 

ônibus, que proporei comporem dispositivos de desconfiança do veículo, na rotina dos 

usuários das linhas, como as câmeras de segurança – para inibir ações criminosas; a 

roleta – que pode ser usada para isolar passageiros tidos como “perigoso” dos usuários 

pagantes; ou o validor – equipamento eletrônico utilizado para liberar a passagem dos 

usuários, e com, entre outras, a função de diminuir o fluxo de dinheiro vivo presente nos 

coletivos, visando diminuir o número de roubos. 

Os principais dispositivos que destacarei são a evitação e o afastamento. Este se 

dá nas situações em que funcionários e passageiros pagantes entendem certos atores 

como possivelmente prejudiciais – como, por exemplo, os jovens da Central do Brasil, 

chamados de “crackudos” (usuários de crack) pelos usuários das linhas, e as pessoas que 

tentam embarcar de graça nos veículos no bairro do Jacaré ou na autoestrada Grajaú-

Jacarepaguá –, de forma que lançam mão do próprio veículo (e da condição de já 

embarcados), impedindo ou contendo a presença dos “perigosos” nos carros, para gerar 

uma maior sensação de proteção dentro dos mesmos, pois motoristas não param nos 

pontos em que se localizam ou os passageiros se recusam a aceitar sua presença, de 

forma que demandam que os condutores o expulse – mobilizando o afastamento frente a 

tais atores. O primeiro toma forma quando as fontes potenciais de dano são permitidas 

no ônibus, mas tal autorização é marcada por uma distanciação física desses com os 

outros passageiros no interior do coletivo, que se utilizam das distâncias entre os 

assentos dentro de um coletivo e da presença dos funcionários das linhas para se 

sentirem mais protegidos – mobilizando a evitação em relação àqueles, pois diminuiria 

a possibilidade de agirem em detrimento dos outros. 

Portanto, o “afastar” ou o “evitar” são instrumentos que as pessoas podem lançar 

mão para se sentirem mais seguras, é algo usado pelos atores para fazer suas ações 

terem continuidade, ou seja, serem possíveis. São dispositivos que dão conta das 

situações de sensação de perigo vivenciadas pelos atores e da desconfiança quanto às 

mesmas, configurando práticas mobilizadas pelos atores diante de contingências. 
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Portanto, são ações abstraídas de suas puras condições de ação, sendo utilizadas para 

validar o sentimento de insegurança e a tentativa de autoproteção. 

Também pretendo mostrar que a desconfiança pode não se referir a figuras 

inteiramente desconhecidas, pois ela é muitas vezes uma desconfiança já como efeito, 

dada no presente a partir de uma aposta no futuro baseada em fatos passados, 

lembranças e histórias escutadas envolvendo algo “possivelmente danoso” que uma 

pessoa acaba por considerar no andamento de sua rotina, procurando evitar que ocorra 

novamente. 

Quando passageiras lançam mão de táticas sobre onde sentar ou ficar em pé em 

um ônibus cheio, quando os usuários sentam-se longe de jovens que sobem de graça na 

Avenida Presidente Vargas (o que será explorado pelo tema da rotulação3 no capítulo 

2), quando motoristas não deixam estudantes com direito à gratuidade4 entrarem no 

ônibus, entre outros exemplos, todos mobilizam elementos que marcam sua 

desconfiança em relação a cada grupo, e aos indivíduos que os compõem (estes sim 

desconhecidos, fator basilar para a mobilização da desconfiança), a partir de uma 

experiência passada ou de relatos ouvidos, ambos virtualidade. No caso de algo vivido, 

entretanto, trata-se de algo virtual no presente, pois atua nas representações dos atores – 

como uma “identidade social virtual” de Goffman (2008[1963]), em que transformamos 

nossas expectativas em exigências apresentadas de modo rigoroso por categorias 

imputadas que se tornam efetivas sobre os outros. 

Ou seja, para muitas passageiras os homens em um transporte cheio podem se 

aproveitar da situação para abusar do corpo das mesmas; outros dizem que ouviram 

falar de furtos e roubos praticados na avenida em questão; e motoristas/trocadores 

afirmam que muitos jovens com uniforme de colégio promovem bagunças e baderna no 

veículo, incomodando os outros passageiros. Sendo assim, é uma desconfiança 

ocasionada por uma “regra de experiência” (Weber, 1993) ou por um trauma passado 

marcante (Das, 2007) ligado a uma expectativa negativa quanto à subjetividade de 

                                                           
3 “O termo ‘rotulação’, traduzido da palavra inglesa labeling, foi estabelecido como nome para uma série 

coerente de fenômenos de negativizações morais de comportamento descritos por parte das ciências 

sociais americanas em meados do século XX, principalmente a criminologia e a considerada sociologia 

do desvio” (Werneck, 2014a, p.105). 
4 De acordo com o Art. 401 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a gratuidade é garantida a 

maiores de 65 anos, estudantes uniformizados da rede pública de ensino de 1º e 2º graus em dias de aula, 

deficientes físicos e seus respectivos acompanhantes, crianças de até cinco anos. E de acordo com o Art. 

12 da lei no 3167/00, de 30 de abril de 2001, os usuários beneficiários das gratuidades deverão apresentar 

seu Riocard ao motorista ou ao cobrador nos ônibus municipais para assegurar esse direito. 
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determinados atores, como descreve Misse (1999) com o conceito de “sujeição 

criminal”. 

Portanto, sugiro que o momento em que a desconfiança é mobilizada se dá quando 

os usuários das linhas assumem um estado alerta: aqui, a partir de uma determinada 

circunstância, as pessoas rompem com o “deixar se levar” no ônibus e passam a atentar 

aos detalhes que compõem a situação que vivenciam, mobilizando distintas práticas 

para lidar com os riscos projetados ou perigos imediatos, procurando, por fim, continuar 

com as atividades rotineiras sem um rompimento mais drástico, isto é, sem a 

concretização da expectativa negativa. 

 

 

2. A cidade e o cenário da violência 

 

A cidade não é apenas um mosaico de territórios. Trata-se também de um arranjo 

de pessoas diferentes se deslocando de distintos lugares, colocando suas atividades em 

prática. As situações de encontro que tomam forma em uma cidade são o terreno para 

analisar os “juízos urbanos” e as “formas de acordo” (Goffman, 1971) entre as pessoas 

que se relacionam em um determinado lugar. 

Simmel (1979) coloca que uma metrópole extrai do homem, como criatura que 

procede a discriminações, uma quantidade de consciência maior do que a vida rural. A 

técnica da vida metropolitana é inimaginável sem a mais pontual integração de todas as 

atividades e relações mútuas em um calendário estável e impessoal. Assim, os 

indivíduos necessitariam de uma atitude de autopreservação em face da cidade grande. 

Os homens teriam direito a desconfiar em face dos elementos superficiais da vida 

metropolitana, que tornariam necessária nossa reserva. A aposta do autor (Ibid., p. 17) é 

que “o aspecto interior dessa reserva exterior é não apenas a indiferença, mas, mais 

frequentemente do que nos damos conta, uma leve aversão, uma estranheza e repulsão 

mútuas, que redundarão em ódio e luta no momento de um contato mais próximo, ainda 

que este tenha sido provocado”. Seriam características daqueles que residem na cidade. 

Portanto, para ele, o espaço urbano não é um invólucro vazio, mas um meio em 

que tomam forma as atividades de cooperação entre os indivíduos e os conflitos entre os 

mesmos – o que é uma forma de relação social (Simmel, 1904), onde diferentes grupos 

e pessoas encontram recursos para dar sentido às suas práticas. Pensando a cidade, 
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estudam-se os elementos urbanos que permitem ao citadino se deslocar por diferentes 

territórios que a compõem e as formas como os mesmos a constroem. 

No Rio de Janeiro, são frequentes e variadas as reclamações daqueles que se 

deslocam pela cidade. Durante toda a pesquisa, deparei-me com falas como “o Rio de 

Janeiro é um inferno”; “Aqui é absurdo”; “Aqui é difícil para qualquer um”; “tem 

sempre que estar atento, tomando cuidado”; “O Rio é perigoso”; “É Rio de Janeiro, 

né...”, para dar sentido a algum problema observado. A cidade é vista como um cenário 

que chamarei de distópico, no sentido em que nela seria inevitável ingressar em brigas, 

desentendimentos, e/ou ser assaltado, furtado, desrespeitado, enganado, entre outros 

exemplos. Muitos passageiros e funcionários das empresas de ônibus se locomovem e 

agem pela cidade a partir dessa representação5. 

Trata-se de uma série de relatos e situações observadas – e, portanto, 

representadas – que dizem respeito a furtos pelas janelas no Centro – área representada 

como perigosa pelos usuários de ônibus e pedestres; “crakudos” pela mesma região e 

outras áreas da Zona Norte; roubos imprevisíveis; agressão, baderna e tensão em regiões 

em que pessoas tentam embarcar de graça nos coletivos; homens se aproveitando das 

situações de ônibus cheio e que desrespeitam a integridade física das mulheres; 

motoristas em função dupla – funcionários que conduzem o veículo e realizam a função 

do cobrador – que se estressam pelas demandas de sua profissão e geram situações de 

desrespeito, desentedimentos e agressão com os usuários; passageiros que se fingem de 

estudantes para enganar os motoristas e não pagar passagem; entre outros elementos.  

São situações em que os passageiros entendem lidar com a “violência”, em 

semelhança aos signos caracterizados por Machado da Silva (1993) e Misse (1999), ou, 

como proponho, com uma realidade distópica do Rio de Janeiro. Ao se depararem com 

certos elementos, as pessoas interpretam ser necessária a mobilização de dispositivos 

que proponho compor uma gramática da desconfiança, como a evitação e o 

afastamento: “Ah, quando vejo um daqueles pivetes, já fico preparada para descer”, diz 

uma passageira sobre uma linha cujo trajeto inclui a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá; 

“Se tiver homem passando [no corredor de um ônibus cheio], eu vou me jogar na 

pessoa da frente”, afirma uma estudante sobre como reage à possibilidade de lidar com 

                                                           
5 A noção de representações é importante neste trabalho, pois lido com a forma como os atores articulam 

sentidos em relação às suas experiências (Porto, 2006), compondo um quadro de significações: as pessoas 

expressam visões de mundo em que tentam explicar e conferir significado às situações que vivenciam. 

Tais projeções se encontram na mente das pessoas reais e servem de orientação para suas ações, como 

mostra Weber (1991). 
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o que considera um “tarado”; “Eu fico perto do trocador, acho que intimida se alguém 

quiser assaltar”, afirma uma inspetora de colégio sobre onde procura sentar no veículo; 

“Sempre conto o troco logo, sem querer acusar, mas tem uns que tentam passar a 

perna”, conta um homem sobre sua preocupação de ser “passado para trás” por um 

motorista da linha 332 (Castelo-Taquara). Portanto, há construções por parte das 

pessoas de situações em que as mesmas entendem precisar desconfiar, levando-as a agir 

por meio de uma série de procedimentos de desconfiança: práticas com regras formais 

de concretização. Esta dissertação se baseia nessas análises. 

Misse (1999) propõe que o Rio de Janeiro é um cenário marcado por uma “cultura 

do medo”, de forma que roubos, assassinatos, agressões e sequestros, por exemplo, são 

entendidos como apenas alguns dos possíveis componentes do que pode ser 

representado socialmente como “violência urbana”, o que levaria a uma autoconcepção 

generalizada de vitimização (Id., Ibid., p. 41). Segundo ele, não há algo como 

“violência”, mas sim violências, “múltiplas, plurais, em diferentes graus de visibilidade, 

de abstração e de definição de suas alteridades” (Ibid., p. 43). Como destaca Werneck 

(2012a, p. 351), Machado da Silva (1993) e o próprio Misse (1999) indicam não existir 

objetivamente algo como “violência”, o substantivo, em si, mas sim uma ação que pode 

ser classificada, adjetivada como violenta. 

Machado da Silva (2010) trata dessa questão ao falar da passagem de uma 

“linguagem dos direitos humanos”, que teria submergido ou se ressignificado pelo 

impacto da demanda aos aparelhos policiais de garantias imediatas de proteção pessoal 

e patrimonial, para uma “linguagem da violência urbana”, que também passa a articular 

o conflito social e os medos a ele associados, tematizando os sentimentos difusos de 

insegurança a pesarem sobre as expectativas de prosseguimento pacífico das rotinas 

diárias. Trata-se de uma nova linguagem, configurando repertórios de ação, de 

interpretação, e de interação (Machado da Silva; Misse; Werneck; Zaluar; Leite; Vieira; 

Feltran, 2011). 

Sendo a violência uma série de representações sociais (Porto, 2006), misturaram-

se distintas noções a seu respeito, o que neste trabalho sugerirei tomar forma pelo 

entendimento dos atores de que há muitas ocorrências de furtos e roubos, de que há cada 

vez mais agressividade e abuso físico nos encontros cotidianos6. Assim, esse cenário se 

                                                           
6 Ainda que alguns dos exemplos a serem citados neste trabalho envolvam possibilidades de roubo a mão 

armada ou de tiroteios, isto é, a possibilidade evidente de morte, esta não foi um elemento levado em 
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caracteriza por situações em que um indivíduo passa a enxergar maior possibilidade de 

ser vítima daquilo que classifica como violência. Trata-se do entendimento de uma 

“vitimização virtual” (Vaz, 2009), em que os atores podem considerar a possibilidade de 

serem atingidos pelos signos da “violência urbana” a partir do que presenciam ou 

escutam. 

Mas, ao lidar com situações, relatos e conversas durante meu trabalho de campo, 

optei por nomear um quadro ao qual as pessoas fazem referência ao agir pela cidade que 

não diz respeito inteiramente à “violência urbana” construída nessas obras e à sensação 

de medo descrito nas mesmas. Isso porque os atores veem suas rotinas permeadas por 

diferentes e específicas possibilidades e formas de perigo, o que se prova para elas por 

precedentes já observados em suas rotinas que rompem com uma possível confiança 

estabelecida (Chateauraynaud, 2011). Mas são fatores que nem sempre os levam ao 

medo, e sim à cautela, ou seja, a uma atenção despertada com vias à tentativa de 

proteção antecipada em relação aos mesmos. Desde o planejamento urbanístico da 

cidade (suas ruas estreitas e mal iluminadas), o funcionamento das linhas, os lugares 

considerados perigosos pelos quais as mesmas atravessam, até as pessoas estressadas 

com quem interagem, por exemplo, são elementos de um quadro referencial que 

chamarei de distopia realizada. Este diz respeito a uma projeção de problemas 

(elementos identificáveis no dia a dia) que as pessoas reconhecem como efetivos em 

suas rotinas e para o qual mobilizam práticas de desconfiança pelo “perigo” que 

representam para elas. Inspirado no que Boltanski (1990) chama de utopia realizada, 

proponho algo como uma metafísica moral que orienta o mundo de homens e coisas 

(materiais ou não) constituído por meio dela, e que, neste caso, é valorizada 

negativamente pelos atores. 

O que as pessoas nomeiam como violência varia segundo suas representações dos 

fenômenos que vivenciam. No entanto, trabalharei com o conceito apenas em relação 

aos problemas cujos efeitos levem à mobilização da gramática da desconfiança. A 

intenção de construção do mesmo é justamente reunir os problemas de deslocamento 

pela cidade para os quais se mobiliza práticas de desconfiança. A distopia realizada foi 

construída como uma base partindo da forma em que os atores pautam e explicam as 

ações a respeito de uma expectativa em relação ao “outro” com que estabelecem contato 

em suas rotinas, como coloca Machado da Silva (2010), sendo definida no imediatismo 

                                                                                                                                                                          
conta pela maioria das pessoas entrevistadas e observadas. Ou seja, não tomou forma com uma 

preocupação efetiva na rotina. 
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situacional da ameaça à integridade física e patrimonial de cada um; e que nos leva a 

lançar mão de práticas de desconfiança. É a figura do outro que pode ser danoso. 

 

 

3. O ônibus no estudo 

 

3.1. Sua escolha como lócus da análise 

 

A cidade está enraizada nos hábitos e costumes dos habitantes, que se deslocam 

por ela, portanto possui uma organização moral bem como uma organização física 

(Park, 1967, pp. 27-28). O ônibus atravessa essas diferentes partes da cidade, cortando 

suas “regiões morais” (Id., Ibid.), distintos territórios para os quais convergem 

interesses, gostos e temperamentos. Dessa forma, o veículo passa em uma única viagem 

por diversos lugares representados de formas distintas pelas pessoas que o utilizam, 

essas mesmas também de regiões diferentes e que estabelecem relações variadas com os 

bairros incluídos nos trajetos de cada linha, suas respectivas ruas, e os moradores e/ou 

outras pessoas que por eles se deslocam. 

O ônibus, então, se mostrou o ambiente ideal para o estudo, pois, sendo um 

espaço privilegiado de mobilidade urbana (Caiafa, 2002) no Rio de Janeiro, se oferece 

como lugar propício para pensar contatos diretos entre passantes que podem estar 

dotados de motivos para desconfiar uns dos outros. Nele, a questão geral se torna uma 

questão específica e contextualmente localizada, já que oferece a oportunidade de 

observar in loco a operacionalização de dispositivos de segurança e insegurança 

provindos da desconfiança para com outras pessoas e diferentes situações. 

Portanto, foi no ambiente dos coletivos que pude acompanhar como as pessoas se 

comportam em situações por elas caracterizadas como perigosas e quais são seus 

procedimentos de ação. O que também foi posteriormente comunicado por conversas no 

decorrer da viagem e/ou por entrevistas, em que mostraram a “necessidade” das 

condutas que havia reparado durante o trabalho de campo por meio de uma 

accountability – no sentido de Scott e Lyman (2008[1968]) –, por argumentos de 

prestação de contas frente a minhas colocações e questionamentos. Os espaços 

percorridos pelo coletivo são apropriados e ganham sentido a cada usuário e funcionário 

das linhas conforme suas representações. 
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Três linhas de ônibus foram selecionadas para o trabalho de campo: 332 (Castelo-

Taquara), 474 (Jacaré-Jardim de Alah) e 498 (Penha Circular-Cosme Velho). As 

mesmas foram escolhidas por cortarem diferentes partes da cidade, possuírem trajetos 

passando por importantes regiões no que diz respeito ao tráfego de veículos e pedestres 

e por abarcarem em seus itinerários áreas com altas nos índices de roubos a coletivos 

em 2014 – quando realizei o trabalho de campo – em relação a 2013. No capítulo 1, em 

que apresento considerações sobre a metodologia do presente trabalho, exibo 

conjuntamente os elementos e critérios que me levaram a escolha das linhas 

supracitadas e como se deu minha análise sobre as mesmas. 

 

3.2. A opção por uma abordagem pragmatista 

 

Como dito anteriormente, estudo o comportamento daqueles que fazem uso das 

linhas de ônibus para se deslocar pela cidade do Rio de Janeiro quando se deparam com 

pessoas e lugares em relação aos quais mobilizam a desconfiança e como se procede em 

tal situação, ou seja, quais são as formas de agir de que lançam mão ao se defrontarem 

com signos componentes da distopia realizada. 

Isto é, não trabalharei com situações com atos de “violência” concretizados, como 

crimes legalmente definidos, mas principalmente com a seguinte questão: como o fato 

de haver ações reconhecidas e representadas pelas pessoas como violentas, e portanto, 

para elas negativas, “más”, afeta as interações sociais cotidianas dessas pessoas em 

trânsito? Como o fato de que nem sempre se pode prever quando algo ruim emergirá de 

alguém afeta a rotina? E, com isso, como é a vida social das pessoas que se 

movimentam pela cidade a partir do fato de haver construções morais negativas prévias, 

provindas de uma gramática de desconfiança, por parte de indivíduos em interações 

diretas e indiretas com os outros? Como as pessoas constroem logicamente, por meio de 

dispositivos que lhes fornecem sentidos para suas ações, a situação momentânea de suas 

viagens de ônibus por suas formas de prever o futuro, para assim poder se proteger de 

algo que as possa atingir negativamente segundo suas concepções? 

Trata-se, então, da construção moral da situação da viagem de ônibus. 

Pois ao operar uma sociologia dessa construção moral, operada em ações situadas 

referidas a esse quadro abstrato de distopia descrito, a abordagem aqui adotada parte de 

uma matriz analítica flexionada entre uma abordagem compreensiva (Weber, 2001 

[1904]) e uma abordagem de “situacionismo metodológico” (Cicourel, 1964; Knorr-
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Cetina, 1981; Collins, 1981; Joseph, 2000). Essa matriz, que segundo Werneck (2012a) 

constitui o arcabouço de sustentação de uma sociologia da moral que leve a sério a 

agência competente dos atores, tem como fundamento o pragmatismo filosófico de 

Charles Sanders Pierce, William James e George Hebert Mead e a reinterpretação de 

Weber por Wright Mills (1940) com base no pragmatismo e trilha um caminho até o 

pragmatismo francês da “economia das grandezas” (Boltanski e Thévenot, 

2006[1991])7. Em comum entre esses modelos, a descrição das formas como os atores 

localizam suas ações em “línguas” ou “gramáticas” de ação distintas e moralmente 

orientadas. 

Por meio dessa abordagem pragmatista podemos observar a efetividade (Werneck, 

2012a) das situações a partir da constatação das consequências dos atos das pessoas. A 

sugestão de Werneck passa pela busca de uma máxima orientação pragmática: a 

efetivação. Efetivar algo é demonstrar que algo produz consequências, efeitos. O 

conceito, então, opera uma outra forma de “questionamento valorativo” (Scott e Lyman, 

2008), não a respeito da legitimidade (que, afinal, é circunscrita à questão da justiça, no 

final das contas mais uma entre outras possibilidades morais), mas à pura possibilidade 

de enraizamento na pragmaticidade: a efetividade é uma forma mais abstrata da própria 

ideia de competência. Ela advém da premência da constatação que se algo ocorreu é 

porque podia ocorrer, o que pode ser percebido apenas por meio das consequências 

produzidas por essa ocorrência. Assim, é por meio da observação das consequências 

produzidas por uma ação que se chega aos quadros de referência abstratos a sustentarem 

as situações. 

Como se pode desprender do chamado Teorema de Thomas (Thomas e Thomas, 

1928, p. 572) – em sua primeira elaboração do conceito de “definição de situação” 

como elemento crucial para a compreensão da sociedade e da ação social (Becker, 

1996): “Se os homens definem situações como reais, elas são reais em suas 

consequências”. Considerando os efeitos práticos que o objeto de estudo pode acarretar, 

podemos obter maior clareza sobre ele em nossos pensamentos. A concepção do efeito 

se torna a concepção do objeto: trata-se de constatarmos as consequências (James, 

1907) do que é efetuado pelos atores que estudamos. 

                                                           
7 Caminho que considera ainda uma série de modelos, como a filosofia da linguagem de John Austin 

(1962), a abordagem fenomenológica de Schütz (1943), a etnomedotodologia de Garfinkel (1967), a 

sociolinguística, a gramática generativa de Noam Chomski, as reflexões sobre a moral de Paul Ricœur, e 

uma aproximação com a antropologia da ciência de Bruno Latour. 
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Assim, o que proponho analítica e teoricamente tem lugar nos procedimentos de 

ação dos usuários das linhas aqui selecionadas, especificamente, neste estudo, quando se 

deparam com algo que pensam ser possivelmente danoso para os mesmos no decorrer 

de suas rotinas – proposto como componente de um quadro de referência sobre o Rio de 

Janeiro que diz respeito a distintos elementos entendidos como prejudiciais que podem 

se manifestar em diferentes situações ou lugares. Tais formas de agir se dão, como 

sugiro, segundo uma gramática da desconfiança, segundo regras formais de ação em que 

mobilizam diferentes práticas para que o foco da expectativa negativa não se concretize. 

 

3.3. A contribuição do modelo pragmatista francês 

 

Este modelo constitui o apoio teórico principal que pretendo mobilizar para tratar 

das questões da moral permeando o presente trabalho. Sua unidade analítica, como 

vimos, é a situação (Boltanski e Thévenot, 2006[1991], p. 11). Essa diz respeito aos 

momentos em que diferentes grandezas8 se tornam elementos de discussão nas 

interações cotidianas das pessoas: em determinadas ocasiões pessoas podem discordar 

das grandezas atribuídas a elas ou a terceiros e, atuando em um regime de justificação, 

podem criticá-las, constituindo um “momento crítico” (Id, 1999, p. 359). São momentos 

em que uma pessoa percebe que algo “estaria errado” em suas concepções, de forma 

que olha para o passado no intuito de reunir elementos pelos quais constrói um processo 

que faça sentido para a situação presente. E as pessoas demonstrariam seus 

descontentamentos para aquele com quem agem em uma determinada situação. 

Ou seja, os autores se apoiam em uma análise do desenho das situações em que as 

pessoas se veem na necessidade de realizar uma crítica ou justificação sobre 

dispositivos situacionais e sobre os objetos que as compõem (Id, 1991, p. 60). Com isso, 

constroem um conceito de utopia que se dá a partir da capacidade dos atores de projetar 

suas visões do real, em que criam modelos para pensar em diferenças e igualdades. Mas 

isso só se torna efetivo por objetos no mundo que permitem agenciar provas cuja 

avaliação supõe o recurso ao “princípio de equivalência” (Boltanski e Thévenot, 1999) 

                                                           
8 Diferentes posições hierárquicas ocupadas pelas pessoas em uma dada situação, ainda que cotidiana. 

Não se trata de um valor, mas de magnitudes referentes a uma ordem cujo caráter de justo é presente. É 

um elemento primordial para se chegar a acordos suscetíveis de generalidade. É a grandeza, baseada em 

princípios gerais de equivalência, que pode levar determinado acordo possível a ser aceito por todos 

(Boltanski e Thévenot, 1991, p. 77). 
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dos quais essas utopias implementam sua possibilidade lógica; e os agentes devem se 

mostrar competentes para operara nessas utopias. 

Ser competente diz respeito a um agir com desenvoltura de acordo regras que 

verificam critérios de concretização de ação em uma determinada situação (Boltanski, 

1990; Latour, 1987). As pessoas devem fazem referências para agir que não sejam 

apenas a outras pessoas, mas que as transcendam. Então, as competências dos agentes 

chamam a atenção para um dos principais elementos do modelo: o pluralismo de 

gramáticas as quais os atores fazem referência. 

Ou seja, as ações das pessoas podem ser operadas segundo diferentes gramáticas 

formais – regimes de ação. Quando proponho uma gramática da desconfiança, indico 

distintas maneiras de desconfiar pelas pessoas9: cada uma tem sua própria forma 

“tática” (para si próprio) de percorrer a cidade no dia a dia e de evitar situações 

perigosas com base em suas experiências e/ou no que escutam falar, e com suas leituras 

da situação que vivenciam. As práticas manifestadas neste sentido dialogam com uma 

interpretação distópica – uma metafísica moral – da cidade do Rio de Janeiro, como se 

ela fosse permeada por diversas possibilidades de dano. 

Por exemplo, um adulto morador de Vila Isabel conta que sempre procura ficar no 

meio do veículo, pois já foi assaltado ao sentar-se nos assentos ao final do coletivo e 

tem receio de se posicionar muito à frente, já que os “motoristas correm como uns 

loucos”: “Se bater, quem tá na frente vai dar de cara nos vidros”; uma jovem 

trabalhadora coloca que quando vê duas pessoas embarcando juntas, mas sentando 

separadas e trocando olhares durante a viagem, significa que “estão tramando alguma 

coisa”, de forma que prefere saltar do ônibus; em determinados lugares onde embarcam 

jovens sem camisa, um morador da Penha opta por ficar atento e/ou descer do veículo se 

este estiver vazio, pois já foi assaltado por um rapaz nestas condições. 

                                                           
9 É possível especular que estejamos próximos de uma “competência desconfiante”, isto é, uma 

substância relevante como elemento de verificação da efetividade de alguma operação social – e, nesse 

sentido, estaríamos apostando em um mundo no qual as pessoas poderiam avaliar o que os outros fazem 

em termos de se há ou não desconfiança o suficiente nesse fazer. Como sabemos, no entanto, essa 

substância competente é justamente o que define um regime. Entretanto, não estaríamos falando de um 

regime de ação (Boltanski, 1990); tampouco de um regime de engajamento (Thévenot, 2006). Seria – e 

estou em debate com meu orientador a esse respeito – um regime referente a outro tipo de 

questionamento, aquele que diz respeito à maneira como os atores estabelecem sua postura cognitiva em 

relação aos outros, algo como um regime de comprometimento cognitivo, distendido entre uma atitude de 

vigília (regime de desconfiança), de relaxamento (regime de confiança) ou de neutralidade (regime de não 

confiança). Para os limites desta dissertação, entretanto, não é possível considerar isso algo além de uma 

hipótese, a ser testada com mais pesquisa, o que pretendo fazer adiante. 
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O agir pela desconfiança se dá, como proporei, quando projetamos no futuro um 

momento crítico a partir de um risco levado em conta em uma determinada situação 

e/ou lidamos com um signo da “violência urbana”, tomando uma atitude prévia em 

relação aos elementos que dão forma ao perigo previsto. São considerações que 

realizam ações. Proponho, assim, que tenha lugar nessas situações uma imposição de 

grandeza do desconfiado sobre o objeto da desconfiança, pois o interpretamos e 

tomamos uma atitude frente ao mesmo antes que algo esteja em questão e/ou tenha nos 

causado dano. Assim, uma situação, nos termos de Boltanski e Thévenot (1999) não 

toma forma, no sentido de que a possibilidade de ação e resposta do outro não é 

considerada. Os atores deste estudo realizam recorrentemente o momento crítico apenas 

implicitamente. 

Agindo-se por meio da gramática da desconfiança se reduziria a possibilidade de 

alguém concretizar determinadas ações e, portanto, de causar danos. Há determinadas 

formas de agir e lugares da cidade nos quais uma pessoa pode ser interpretada de 

maneira que os outros vão procurar reduzir suas chances de realizar ações por uma série 

de formas de agir em nome da própria segurança, ou seja, impedindo a produção de 

efeitos que atinjam as expectativas negativas projetadas. Há potencialidade de efeitos na 

evitação e no afastamento, dispositivos que compõe a gramática da desconfiança – 

gramática generativa para a aptidão dos atores em questão. Mostrarei que este é um 

cenário em que as pessoas podem efetivar ações por meio de uma variação do “bem de 

si” (Werneck, 2012b), o bem básico: um princípio substantivo de concretização de 

ações a partir da aposta em uma possível ação negativa do outro – na medida em que 

este coloque o primeiro em perigo físico e/ou patrimonial – com que estabelece contato 

imediato em deslocamentos pela cidade carregado de elementos entendidos como 

necessários, vitais de ser protegidos. 

Nesse caso, em circunstâncias de possibilidade(s) de perigo(s), pode-se prescindir 

da “equivalência”. Em conversas com os usuários e funcionários, eles buscavam 

mostrar a necessidade, em certas situações, de uma possível limitação de possibilidades 

de ação por terceiros de quem se desconfia pela intenção de autoproteção antecipada da 

segurança física e das propriedades que se carregam em trajetos pela cidade. As pessoas 

têm receio de que algo aconteça com elas: “Desço do ônibus mesmo [quando vejo 

alguém estranho]”; “Não dá para deixar os ‘crackudos’ entrarem livremente nos 

ônibus”; “Não gosto e não passo por lá. Não sei por que ainda tem ônibus para lá”; 



 

30 

 

“Tem que pedir para o motorista não deixar eles [jovens na Central do Brasil] entrarem 

mesmo”. 

Por fim, pretendo mostrar que a desconfiança, então, comporta um menor custo de 

“energia” – de ações pela cidade – por oferecer um meio de ação entendido como 

seguro (Ullmann-Margalit, 2002), na medida em que causa a sensação de impedir 

antecipadamente algo considerado “ruim” de acontecer. Ela é econômica, pois permite 

uma retenção das atitudes que se dariam em um momento crítico ou de perigo, ou seja, 

em uma situação extrema; presente, então, apenas nas representações das próprias 

pessoas. O momento do conflito, isto é, do roubo, do furto, da agressão, do abuso, pode 

não acontecer quando se age pela gramática da desconfiança. Ela permite uma forma do 

que Werneck (2015) chamou, inspirado na discussão sobre slack de Hirschman (1970), 

slack moral, uma retenção de ações a serem mobilizadas caso os exemplos acima se 

concretizassem: permite, assim, que não haja a quebra da rotina, que possamos 

continuar agindo no dia a dia sem um alerta constante e acentuado mesmo com a 

possibilidade de presenciarmos signos da “violência urbana”. 

Se tratarmos da confiança, nos remetemos a situações em que consideramos que 

algo possa agir a nosso favor, de forma que estaríamos abertos à possibilidade de 

desapontamento, de perda (Hardin, 1996), ou seja, de maior despreparo em relação a 

uma possível adversidade. O efeito que os dispositivos da gramática da desconfiança 

visam produzir é a diminuição das possibilidades de ação do outro com que se trava 

contato em um ambiente tão limitado fisicamente e, então, tão “facilmente 

influenciável” por atitudes de terceiros, como opina um morador do bairro do 

Pechincha, na desconfiança, “não [se] paga para ver”. 

É fundamental ressaltar, no entanto, que não se trata de caracterizar a 

desconfiança como uma coisa “boa” da qual se pode e seria desejável lançar mão em 

um cenário de “violência urbana”. Pois, embora ela não signifique desintegração social, 

como mostra Simmel (1979)10, ela aparta as pessoas e inibe sociabilidades cooperativas. 

O que procuro mostrar é que a desconfiança é rotineira, incorporada na vida cotidiana 

dos atores, e produz efeitos nas ordens de interação – no sentido goffmaniano – da 

cidade. Então, embora me baseie fundamentalmente na representação dos atores, 

                                                           
10 Para Simmel (1904), os verdadeiros elementos de dissociação seriam as causas possíveis de conflitos, 

como o ódio, a inveja, o desejo, por exemplo, e uma indiferença não-resolutiva de tais problemas. Mas 

todas as reações entre os homens são uma forma de socialização, de forma que até o conflito deve ser 

entendido como tal, sendo parte integrante da vida social cotidiana. 
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adotando uma postura compreensiva, percebo tal fenomenologia como um elemento 

constitutivo e problemático da vida na cidade. 
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CAPÍTULO 1 

OS TRAJETOS DO ESTUDO 
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1. Os instrumentos de análise 

 

O ônibus é um “meio social provisório” (Caiafa, 2002). A cada ponto de parada 

ingressam nele novos passageiros, que devem dividir o espaço físico do veículo com 

outros, na maioria das vezes, desconhecidos, realizando seus deslocamentos pela cidade 

sem conhecimento sobre as intenções deles. Muitos utilizam os coletivos sem 

estabelecer interações com outros, muito menos conversas – apenas interagem com os 

funcionários da linha, pois estes devem receber o valor da tarifa para a permissão de 

entrada dos usuários. 

E as interações, quando estabelecidas, podem se dar de formas diversas, como, 

por exemplo, puxando conversa com o trocador, o que, como contam alguns 

passageiros, traz uma sensação de segurança para usuários com receio de passar em 

certos bairros – embora eles estejam se posicionando justamente no ponto em que está 

depositado o dinheiro no veículo, sendo portanto mais arriscado; ou brigando, quando 

condutores impedem estudantes de escola pública de entrarem no coletivo por 

desconfiança de que os mesmos estejam tentando os enganar nas gratuidades e de que 

vão fazer bagunça no veículo. 

A rápida mudança de composição de situações devido à alta rotatividade de 

diferentes atores em um ônibus é elemento essencial. As pessoas apresentam diferentes 

comportamentos durante as viagens e, dessa forma, comunicam representações e 

expectativas distintas em relação às regiões com que lidam ao se utilizarem dos ônibus 

– por meio dos veículos, tem-se contato com lugares que, distintos uns dos outros, 

apresentam possibilidades de percepção variadas para cada pessoa (Goffman, 2013). 

Trata-se de atores em sua maioria desconhecidos entre si tendo que lidar uns com os 

outros em um espaço físico limitado, exigindo interação com o espaço da cidade 

atravessado pela linha. 

Para lidar com esses tipos de situações, recorrentes no trabalho de campo que 

realizei, os principais instrumentos de análise mobilizados foram a observação 

participante – técnica eficiente que se dá sobre a vida diária das pessoas (Becker, 1994) 

– e o uso de entrevistas semiestruturadas. Examinei as interações no ambiente do 

ônibus, primeiramente, e acessei os discursos dos atores em um segundo momento. As 

pessoas fornecem elementos informativos sobre suas considerações em situações 

cotidianas: seus sinais de orientação e envolvimento são dados para descrever unidades 

da interação construídas a partir deles. De modo que a própria etnografia seria a 
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identificação de incontestáveis padrões e sequências naturais de comportamento de 

pessoas em presença de outras (Goffman, 2011[1967]). 

Assim, pude analisar, estando em contato com os atores, comportamentos e 

linguagens – repertórios de ação e interação – utilizados pelos passageiros e 

trabalhadores dos ônibus, isto é, o que eles mobilizavam e operacionalizavam nas 

interações com os outros; e o que falavam sobre suas atitudes no próprio decorrer das 

viagens. Torna-se possível, assim, considerar a efetivação de ações no desenrolar de 

situações em suas próprias ambivalências, densidades e incertezas, pois observei “as 

próprias apreciações dos indivíduos, dando lugar às incertezas e dissonâncias próprias 

de suas práticas” (Gayet-Viaud, 2010, p. 64). Portanto, tratou-se de registrar os 

pesquisados em seus trajetos pela cidade: suas palavras, gestos, comportamentos e, com 

as conversas travadas durante as viagens, pontos de vista, sendo possível enxergar como 

se dão suas rotinas e quais são seus comentários sobre ela. 

Goffman (1971) mostra que há regras ainda que para encontros furtivos, de forma 

que os indivíduos sempre indicariam um padrão de comportamento: haveria um 

entendimento informal mútuo em seus deslocamentos pela cidade. Em cada contato, 

uma pessoa desempenha um padrão de atos verbais e não verbais que expressa opinião 

sobre determinadas situações (Id., 2011[1967], p. 13). Dessa forma, os atores fornecem 

sinais de orientação em seus deslocamentos pela cidade, variando com os bairros e ruas 

atravessados e com os tipos de situação enfrentados. A observação participante, assim, 

foi instrumento essencial à pesquisa. Ela comporta a análise de direcionamentos 

comportamentais distintos em um ambiente social rotinizado (Goffman, 2011[1967], 

pp. 9-10), como o ônibus. 

As entrevistas permitiram ainda acessar as narrativas, descrições e abstrações que 

oferecem e as análises dos próprios atores sobre suas experiências, as sustentações que a 

partir delas apresentam para o que fazem, marcando os elementos principais da 

pesquisa: as representações sociais dos indivíduos sobre a situação de uma viagem no 

ônibus, os elementos a influírem na realização de seus respectivos trajetos e o 

comportamento em diferentes ocasiões. São dados qualitativos coletados in situ, 

reunidos a partir do “ground” de onde foram recolhidos, o que se torna elemento central 

a ser considerado em relação aos recursos de análise mobilizados, como mostra 

Kaufmann (2004). 

A observação participante nas três linhas selecionadas – destacadas na terceira 

parte deste capítulo – se deu, primeiramente, entre março, abril e início de maio de 
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2014, e em setembro do mesmo ano. Nas linhas em que o trajeto tinha uma duração 

entre 1h e 2h20, variando de acordo com o horário devido ao tráfego de carros, fiz de 

quatro a cinco viagens diárias, procurando permanecer entre 6h a 7h nos ônibus ou em 

seus pontos finais – no interior das semanas, variei os turnos a serem frequentados: 

manhã, tarde e noite. Na linha em que os trajetos tinham duração de 2h30 até 4h, 

realizei de duas a três viagens por dia. Em todos esses períodos, além da observação, 

também estabeleci conversas com os passageiros e funcionários no decorrer dos 

itinerários. As entrevistas foram realizadas entre setembro e dezembro de 2014 com os 

passageiros da linha, o que está exposto no tópico a seguir. 

 

2. Metodologia 

 

2.1. Os integrantes da pesquisa e o trabalho em relação aos mesmos 

 

Em uma viagem de ônibus, deparamo-nos com situações compostas pela presença 

de motoristas, trocadores, condutores em função dupla, passageiros pagantes, toda a 

variedade de gratuidades, pessoas que tentam embarcar pela janela, vendedores, 

pedintes e/ou policiais em serviço. Mas me concentrarei, neste trabalho, na relação entre 

os funcionários e os usuários – que incluem os seis primeiros elementos citados acima – 

e de ambos entre si. Tratou-se de “seguir os atores”, nos termos de Latour (2012), ou 

seja, de identificá-los por meio do que os próprios comunicam, rastreando suas pistas 

(Id, Ibid., p. 51). 

A forma como os considero parte da construção de tipos para auxiliar a análise da 

presente pesquisa. É um recurso cognitivo para lidar com a realidade das ações das 

pessoas, o que se dá de forma imprecisa. Utilizo-os como um artifício lógico pelo qual 

os sentidos das ações recebem uma significação coerente e concisa, adquirido mediante 

acentuação mental de determinados elementos da realidade considerados relevantes 

(Weber, 2001). Então, da realidade empírica, extraí os tipos de funcionários e 

passageiros das linhas. 

Motoristas e trocadores, suas relações entre si no ônibus e no ponto final, com o 

espaço em que transitam em suas respectivas linhas e com os usuários das mesmas, por 

um lado, ocuparam parte fundamental do estudo, pois são eles que percorrem todo o 

trajeto traçado, além de realizarem o maior número de viagens por dia, e, por dever de 

ofício, por deterem a responsabilidade pelos valores transportados pelos veículos, o que 
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os coloca como os dois atores que mais têm de interagir com diferentes pessoas e 

situações em trânsito, e que possivelmente mais mobilizariam a desconfiança. 

Durante as reflexões de meu trabalho de campo, a quantidade de informação 

fornecida em conversas e práticas durante suas rotinas diárias foi ampla. A maioria dos 

funcionários observados costuma falar entre si, ou para aqueles com que dialogam, 

sobre seus descontentamentos em relação às empresas em que trabalham, os perigos de 

certas partes da cidade, os estresses e preocupação com certos passageiros, a pressão de 

fornecer serviço aos outros em várias dimensões, entre outros elementos. 

Por outro lado, temos os usuários das linhas, utilizadores do serviço oferecido 

pelo ônibus – o deslocamento de um lugar para outro da cidade – sem necessariamente 

conhecer as pessoas com que travam contato11 – sejam funcionários ou outros 

passageiros – e os lugares por que passam. Os passageiros também comunicam 

verbalmente seus descontentamentos com as linhas, preocupações com as áreas 

atravessadas pelas mesmas e outros incômodos no decorrer de uma viagem. 

Considerando o tipo de “passageiros”, presenciei conflitos entre os próprios, pois 

alguns desaprovam a presença de outros, ou seja, não os reconhecem também como 

passageiros (por, por exemplo, não pagarem passagem), como os moradores de uma 

determinada localidade carente que entram de graça no ônibus com permissão do 

motorista, o que pode ser constatado nas idas a campo, ainda que este seja proibido de 

dar caronas em serviço, o que explorarei mais à frente. 

Os tipos identificados assim se reconhecem e têm maior presença em uma viagem 

de ônibus. As pessoas entrevistadas ou com que conversei no decorrer das viagens, por 

exemplo, costumam falar enquanto passageiros (entendem-se como tais) e se referem, 

nas situações que descrevem, aos outros usuários das linhas também como passageiros, 

colocando-se no mesmo grupo. Por fim, quando querem demonstrar alguma insatisfação 

com o motorista, “reclamam” em conjunto, entre outras situações. É uma denominação 

que corresponde a como os atores analisados se reconhecem a partir do 

compartilhamento de experiências urbanas semelhantes. 

Priorizei, assim, as entrevistas com os passageiros, pois embora eles tenham 

conversado e fornecido bastante informações durante as viagens – como reclamações, 

verbalização de descontentamento e preocupações, relatos de situações consideradas 

                                                           
11 Apenas os usuários que costumam pegar os mesmos ônibus em um mesmo horário todos os dias da 

semana passam a conhecer aqueles com que vão partilhar o espaço, como a maioria dos passageiros que 

entrevistei da Zona Oeste, ainda que isso não signifique que eles reconheçam a esta como uma relação de 

proximidade.  
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perigosas ou desentedimentos –, fechava-se a possibilidade de uma conversa mais 

aprofundada devido às condições incômodas das situações de viagens de ônibus – 

muitas vezes estávamos de pé e com o ônibus cheio, as pessoas se diziam cansadas – ou 

devido à desconfiança ou desconforto quanto a minha presença – de forma que alguns 

simplesmente não quiseram travar uma conversação mais longa. Conjugado a esses 

fatores, meu interesse maior diz respeito a questões mais relacionadas com passageiros, 

como: quando se sentem inseguros? O que lhes causa sensação de perigo? Como se 

portam a partir disso, ou seja, suas práticas e formas de agir? Como mobilizam o que 

vim a classificar como desconfiança? 

Dessa forma, optei por abordar os usuários também “fora do ônibus”. O que deve 

ser levado em conta para a leitura do trabalho: algumas das conversas aqui presentes 

foram realizadas com pessoas indicadas por serem usuárias das linhas selecionadas. 

Foram-me passados contatos de moradores de bairros pelos quais passam as linhas 

selecionadas – como Taquara, Jacaré, Bonsucesso, Ramos – e que fossem usuários de 

ônibus. A partir das primeiras conversas, fui sendo levado a novos usuários das linhas 

em questão – alguns moravam no mesmo bairro e se utilizavam da mesma linha, por 

exemplo – de forma que assim fui complementando e compondo o material aqui 

discutido. 

Garfinkel (1967) destaca, em uma série de exemplos dados ao longo do livro 

Studies in Ethnomethodology, diferentes pesquisas científicas em que procedimentos 

tradicionais para se codificar e reunir dados, incluindo o “recrutamento” de pessoas para 

entrevistas, podem não satisfazer todas as ocasiões de seu possível uso, o que varia com 

as particularidades de cada estudo. Há uma dimensão em que os pesquisadores têm que 

ampliar os limites de tais formalidades para colocá-las em prática em determinadas 

situações cotidianas. Tratou-se aqui de uma estratégia para realizar entrevistas em 

resposta às condições em que minha relação com os estudados era estabelecida (Glaser 

e Strauss, 1967), operando de forma a ser capaz de aplicar o procedimento na prática 

cotidiana dos usuários de ônibus. Ou seja, foi a forma com maior potencial mobilizada 

para alcançar as necessárias entrevistas: uma solução prática para lidar com os entraves 

presentes no campo (Thomas, Bloor, Frankland, 2007). 

Foi uma maneira, inclusive, de conseguir atingir aleatoriedade, já que me foram 

indicados desde amigos de profissão – a diarista com que já se trabalhou, por exemplo – 

até conhecidos de bairro. Assim, utilizarei neste trabalho – complementando as 

conversas durante as idas às linhas selecionadas – conversações posteriores às 
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observações de campo. Por exemplo, entre outros, com um rapaz morador da Taquara 

que trabalha em Madureira e faz diferentes cursos no Centro – lugar para o qual todas as 

pessoas dos exemplos a seguir se deslocam; com um professor e morador da Penha; 

com uma senhora diarista e cuidadora, que mora em Bonsucesso e trabalha em 

Copacabana; e com seus filhos, um aluno de colégio público no Jardim América, e uma 

adulta trabalhadora; com uma jovem moradora do Pechincha que estuda próximo à 

região portuária; com um rapaz ex-morador da Taquara que estuda em Botafogo e 

trabalha próximo à Central do Brasil; com um adulto morador do Jacaré, ex-trocador de 

ônibus, no momento da conversa, desempregado; com outro morador do Jacaré, jogador 

de futebol; com uma jovem estudante ex-moradora da Taquara; com uma moradora de 

Ramos que trabalha em Ipanema; com uma inspetora de colégio que trabalha no Rio 

Comprido e, por vezes, se desloca pelo Centro. 

 

2.2. ‘Grounded theory’ 

 

A abordagem metodológica mobilizada para este estudo é a da grounded theory 

(GT) (Glaser e Strauss, 1967). A opção se deu por esta compor um conjunto de 

procedimentos capazes de gerar uma teoria fundada em dados sistematicamente 

recolhidos e acompanhados de um determinado campo. Ou seja, no caso de uma 

pesquisa cuja base se dá em viagens regulares de ônibus e relatos dados no decorrer das 

mesmas, trata-se de um trabalho que busca a elaboração de um quadro analítico cuja 

emergência se dá pela coleção e investigação de dados qualitativos apreendidos por um 

acompanhamento constante. 

Glaser e Strauss propõem esse método ao criticar a geração pós-clássicos de 

teóricos nas ciências sociais, que teriam se limitado a apenas confirmar as teorias dos 

“pais fundadores”, abrindo mão criativamente do desenvolvimento de teorias a partir de 

seus próprios dados. Os autores assumem a importância dos clássicos por estes terem 

fornecido guias e modelos para gerar teoria, mas colocam que, com o avanço de 

técnicas para o recolhimento de dados, com a sistematização conceitual e os 

procedimentos de análise, algo novo pode ser feito em termos de gerar teorias de 

pesquisa social. Então, desenvolvem um método cujos objetivos principais são a 

produção de teoria a partir diretamente de dados sistematicamente analisados e o uso de 

uma análise comparativa geral. 
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Trata-se de trabalhar uma teoria descoberta e desenvolvida indutivamente a partir 

de um corpo de dados: é um método indutivo de desenvolvimento de teoria (Id., Ibid., p. 

114). Tal forma de fazê-lo deve estar ajustada à situação estudada: as categorias geradas 

devem ser aplicáveis e indicadas pelos dados sob estudo, e não o contrário. Um GT, 

portanto, não é uma teoria proposta pelos autores, mas sim o resultado da abordagem 

por eles proposta: a teoria que produzimos, dessa forma, é grounded, fincada no chão, 

ancorada no campo. A grande questão é ter a noção de que a teoria desenvolvida está 

abarcada no próprio processo da pesquisa. Portanto, é um método estratégico cujo 

principal propósito é obter evidências. E na descoberta da teoria, como é proposto pela 

GT, as categorias são geradas dessas evidências, usadas para ilustrar o conceito. 

O estudo comparativo ainda estabelece a possibilidade de generalização de um 

fato, o que pode se dar para unidades sociais de qualquer tamanho, desde homens e seus 

papeis, até nações. Comparando onde os fatos são similares ou distintos, podemos gerar 

propriedades de categorias que aumentam o poder das mesmas de explicação e 

generalização. A comparação constante força o pesquisador a considerar uma 

diversidade dentre as informações. Diversidade, pois cada caso é comparado com outro, 

ou com propriedades de categoria, para achar o máximo de similaridades e diferenças 

possível. A análise comparativa dá ênfase à geração de teoria como um processo, daí a 

importância da já citada sistematicidade da análise dos dados a partir de observações, 

por exemplo, de forma que a teoria passa a ser uma entidade em desenvolvimento 

contínuo. O que nos leva a um dos pontos mais importantes do modelo. 

A análise comparativa pode ser utilizada para gerar dois tipos básicos de teoria: a 

teoria formal e a teoria substantiva. Esta última diz respeito ao desenvolvimento de 

categorias e propriedades diretamente a partir de dados de uma área da pesquisa 

sociológica substantiva, empírica, como as características da condição de passageiro ou 

os elementos conceituais dos traços físicos do veículo, e que no caso deste trabalho se 

dará sobre trajetórias urbanas: o comportamento das pessoas em viagens de ônibus. Já a 

teoria formal se liga à parte da pesquisa sociológica que busca desenvolvimento 

conceitual formal, por exemplo, estigma, comportamento desviante, poder, e que aqui 

dirá respeito à mecânica da confiança/desconfiança. Ambas são teorias da vida 

cotidiana (Glaser e Strauss, 1967, p. 24). Pode-se desenvolver as duas teorias de forma 

independente uma da outra de acordo com as técnicas aplicadas, ambas sendo 

integralmente baseadas nos dados coletados. Aqui trabalharei com o desenvolvimento 

da teoria substantiva primeiramente, chegando à teoria formal em seguida. Esse design 
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de duas teorias visa marcar o efeito cumulativo natural do conhecimento e da teoria, 

pois permite uma construção progressiva de fatos, da substantiva à formal. 

A teoria substantiva neste estudo está ligada a cada uma das viagens de ônibus em 

si, em cada linha selecionada para este trabalho. Toda viagem de ônibus forneceu um 

padrão próprio a partir da observação. De forma que cada padrão percebido pôde formar 

sucessivamente a teoria substantiva 1, que é diferente da teoria substantiva 2, e das 

tantas quanto foram necessárias até chegar a uma viagem de ônibus em que o padrão 

começou a se repetir, induzindo a saturação, isto é, ponto ótimo em que novos dados 

não alteram substantivamente a teoria produzida. Enquanto tais teorias substantivas se 

mostraram distintas, isso significou que elas necessitavam de um ajuste, e que, portanto, 

o trabalho de campo ainda necessitava de continuidade: a teoria substantiva é fiel à 

situação empírica. Para gerar a teoria substantiva, seus conceitos propriedades e 

categorias, precisou-se do máximo possível de fatos para a necessária análise 

comparativa: estudos etnográficos, observação participante, entrevistas, conversas 

informais, todas essas fontes são de grande importância para o propósito deste trabalho.  

As viagens de ônibus, a cada formação distinta que sofriam no decorrer de seu 

trajeto, diziam respeito à formação de tipos – destacados no início deste capítulo: temos 

os passageiros de ônibus, que se deslocam pela cidade nos lugares traçados pelas linhas 

escolhidas por cada um; os funcionários internos do ônibus de cada linha, motoristas e 

trocadores, que cumprem suas respectivas funções designadas pelas empresas em que 

trabalham; os pedintes, que embarcam de graça no ônibus procurando demonstrar para 

os outros passageiros a situação difícil em que se encontram para tentar obter dinheiro, 

demonstrando a necessidade de o acumularem para determinada causa, como um filho 

que precisa de tratamento; os vendedores, que também podem entrar de graça no 

ônibus, mas que normalmente barganham sua entrada por meio de uma troca, 

fornecendo ao motorista algum dos produtos que estão vendendo sem cobrar, e que 

tentam revender determinados produtos aos passageiros dos ônibus; os policiais do 

GPTOU, grupo destacado da PM que embarcam no ônibus em horários e situações que 

julguem relevantes com o intuito de averiguar alguma suspeita; e, por fim, todos esses 

grupos ou apenas alguns deles em suas relações cotidianas, porque o que acontece de 

fato é que eles se entrelaçam corriqueiramente e estabelecem conexões múltiplas no 

decorrer de cada dia da semana. 

Esses tipos – principalmente, como já dito, os dois primeiros – foram selecionados 

pela relevância ao futuro desenvolvimento de teorias emergentes (Id, Ibid., p. 45). A 
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análise comparativa da GT se aproveita justamente da “intermutabilidade” do que é 

analisado, para desenvolver, ao prosseguir, uma grande gama de referentes aceitáveis 

para o desenvolvimento de categorias e propriedades pertinentes ao campo estudado. 

Um exemplo de teoria substantiva neste trabalho diz respeito a considerações 

sobre onde se sentar em um ônibus. Como destacarei mais à frente ao tratar da dimensão 

física dos veículos, todos os assentos para usuários ficam após a roleta. Algumas 

cadeiras da parte frontal do veículo ficam logo após o trocador e o motorista – alguns 

são unitários, mas a grande parte se dá em dupla. Esses bancos estão normalmente entre 

os primeiros a serem ocupados, sobretudo à noite ou em um ônibus vazio. Como me foi 

relatado, um dos motivos para tal é a insegurança em determinadas partes da cidade ou 

horários: a proximidade com um dos funcionários das linhas – que realizam a viagem de 

ônibus na totalidade do trajeto, são lugares fixos na viagem – seria fonte de maior 

segurança. A ocupação desses assentos foi frequentemente observada e relatada como 

um dos lugares mais seguros do ônibus. 

A saturação é justamente apontada pela repetibilidade procedural do observado. 

Ela indica que o material necessário para pensar uma teoria formal que venha a 

sustentar a GT foi atingido: é o momento em que certo padrão é percebido em todas as 

ocorrências do campo. Seria o ponto para cessar a coleta de amostras pertinentes a uma 

categoria, não havendo mais dado novo sendo encontrado capaz de desenvolver 

propriedades para esta (Glaser e Strauss, 1967, p. 61). As categorias desenvolvidas são 

atingidas com segurança a partir da saturação, pois elas se mantiveram mesmo diante da 

maximização das diferenças entre os tipos estudados. 

Portanto, sendo a teoria substantiva baseada na pesquisa de uma área substantiva 

particular, ela pode ter implicações gerais relevantes, tornando-se um passo para o 

desenvolvimento da teoria formal, o que estará presente nos capítulos sobre o que os 

pesquisados consideram como perigoso em suas viagens – Capítulo 2; como se 

comportam nos veículos a partir de suas considerações e como mobilizam a 

(des)confiança – Capítulos 3 e 4; e no que diz respeito ao trabalho de conceitos teóricos 

baseados nas análises, observações e categorias realizadas. 

 

3. As linhas selecionadas: uma odisseia pela cidade do Rio de Janeiro 

 

3.1. Considerações gerais 
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Como já apresentado, foram eleitas três linhas fornecedoras de serviços a 

diferentes áreas da capital do Rio de Janeiro, permitindo a possibilidade de comparações 

entre o deslocamento das pessoas em distintas partes da cidade. Dessa forma, foi 

possível observar e analisar as diferenças e semelhanças de comportamento dos atores 

em relação a diferentes partes da cidade, a variadas “regiões morais” (Park, 1967), 

atravessando distintas áreas componentes do cenário urbano da cidade. 

E, como colocou Isaac Joseph (apud Lima e Valladares, 2000), 

 

[é] importante dar um tratamento qualitativo e sensível aos espaços urbanos, o que 

garante o sentido e a pertinência do modo como os citadinos vão usá-los. (...) O citadino é 

alguém que se locomove, e o movimento é parte fundamental de sua atividade. Isso 

significa não apenas que a mobilidade dá a medida das relações sociais e o grau de 

socialização de determinada população urbana, mas também que a urbanidade só se 

define pela capacidade de compor diversas regiões morais.  

 

A mobilidade possibilitada pelo ônibus a seus usuários leva à oportunidade e à 

expectativa de acesso à cidade, ou seja, a uma maior gama de possibilidades de ação, e 

de interpretação e composição de diferentes sentidos para determinadas regiões. Mas 

essa expectativa pode ser frustrada, como pretendo mostrar ao tratar das interpretações 

dos estudados sobre o cenário urbano do Rio de Janeiro, de forma que o deslocamento 

pela cidade pode ser entendido como problemático, “um estresse”, “o inferno”, 

“perigoso”, conforme opinam alguns passageiros. 

Assim, deparei-me nos coletivos com uma variedade de situações que se 

modificavam à medida que se alteravam seus elementos componentes. Observei de 

viagens em que simplesmente nada ocorria para além do deslocamento das pessoas de 

certos pontos a outros até trajetos em que as possibilidades de locomoção de alguns 

eram vetadas devido à possibilidade de eles, imaginada por outros – por experiências 

passadas negativas ou pelo o que escutam falar –, realizarem furtos, roubos, agressões 

durante uma discussão. 

 

3.2. Os ônibus em questão  

 

O sistema rodoviário de transporte coletivo de passageiros no Rio de Janeiro tem 

frota de 22,5 mil ônibus, que transportam estimativamente 8,1 milhões de 
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passageiros/dia em 3.260 linhas, entre o transporte municipal e o intermunicipal12. Um 

índice de 81% do transporte público regular no Estado do Rio de Janeiro é de 

responsabilidade da Fetranspor, um grande conjunto de empresas congregando dez 

sindicatos de ônibus, que reúnem mais de 200 empresas de transporte coletivo. 

Sendo meu objetivo pesquisar em linhas cumprindo trajetos em diferentes áreas 

na cidade, as oferecidas pelas empresas que compõem a Rio Ônibus – sindicato 

componente da Fetranspor que opera no sistema de transporte coletivo especificamente 

na cidade do Rio de Janeiro, cobrindo em torno de 21% das empresas responsáveis pelo 

serviço13 –, cuja distribuição se dá de acordo com uma divisão por quatro consócios 

(Intersul, Internorte, Transcarioca e Santa Cruz), pareceram interessantes justamente por 

fornecerem, cada uma, traçados bem distintos umas das outras quanto a seus itinerários 

na cidade – variando de acordo com os diferentes consórcios. A divisão do mapa 

carioca por elas coberto pode ajudar a pensarmos os diferentes rumos visados pelo 

estudo. 

Essa divisão de consórcios se dá da seguinte maneira:  

 

Mapa 1 

 

Foram selecionadas três linhas14 que convergissem com a divisão do mapa acima, 

pois, assim, foi facilitada uma seleção que permitisse comparar a locomoção das 

                                                           
12 Informações que podem ser encontradas no site da Fetranspor: http://www.fetranspor.com.br/a-

fetranspor-sobre-a-fetranspor. Pela última vez consultado às 17h32 do dia 28/01/2014.  
13 Os dados citados e o mapa que vem a seguir estão disponíveis no próprio site do Rio Ônibus, visitado 

pela última vez no dia 9/05/2014 às 11 horas: http://www.rioonibusinforma.com/quem-somos/ 
14 Vale citar de antemão que as três linhas selecionadas apresentavam a mesma tarifa, R$ 3 no decorrer da 

pesquisa – tarifa também paga pelo pesquisador que vos escreve durante o trabalho de campo. 

Atualmente, o valor se encontra em R$ 3,40. A tarifa pode ser consultada também na seguinte página do 

Rio Ônibus: http://www.rioonibus.com/servicos/tarifas/ 
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pessoas por meio dos ônibus entre essas diferentes partes da cidade, o que afeta a forma 

como se dão as viagens nos respectivos coletivos, como mostrarei. Por motivos práticos, 

uma linha que fizesse parte do consórcio Santa Cruz não foi incluída na pesquisa. As 

linhas escolhidas e as justificativas de preferência por cada uma são abordadas a seguir. 

 

a) 498 (Penha Circular-Cosme Velho) 

 

A linha 498 (Penha Circular-Cosme Velho), da empresa City Rio, integra o 

consórcio Internorte, responsável pelos ônibus atravessando grande parte da Zona 

Norte, compreendida pela área verde do mapa 1 – menos Madureira e Cascadura, pois 

esses bairros integram o consórcio Transcarioca, e a região da Grande Tijuca, do 

consórcio Intersul. A cor padrão de seus ônibus é verde e a linha funciona 24h por dia. 

Não consegui informação sobre o intervalo padrão de saída dos ônibus desta linha de 

seus pontos finais e, em minhas idas a campo, observei diferentes espaços de tempo 

para a saída dos veículos, desde 5min até 20min. A duração de seu trajeto, durante o 

trabalho de campo, variou entre 1h e 2h20. 

Seu itinerário passa pelos seguintes bairros15: na ida, Penha Circular, Olaria, 

Bonsucesso, Santo Cristo, Centro16, Glória, Catete, Laranjeiras e Cosme Velho. E na 

volta passa pelos mesmos bairros, mais São Cristóvão e Caju, entre o Centro e 

Bonsucesso, ao início do Complexo da Maré; e o bairro de Ramos, entre Bonsucesso e 

Penha Circular. No mapa abaixo, seu trajeto de ida, que envolve as mesmas regiões que 

seu caminho de volta: 

 

 

 

Mapa 2 

 

                                                           
15 É importante destacar os lugares em que passam as linhas selecionadas porque fez parte da seleção das 

mesmas, como exibirei, uma análise dos dados sobre o aumento de roubos a coletivos por Aisp, que 

envolvem as DPs dos bairros destacados.  
16 O trajeto realizado no Centro é distinto do fornecido pela empresa de ônibus responsável pela linha em 

questão, pois passou por mudanças com as obras que o Rio de Janeiro vem sofrendo no Centro da cidade. 

Isto pode ser consultado no site de obras do Estado do Rio de Janeiro, que foi pela última vez visitado no 

dia 9/05/2014 às 11h20: http://obras.rio.rj.gov.br/index.cfm?sqncl_publicacao=887. 
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O horário de maior movimentação de usuários que repararei nesta linha foi no 

sentido Cosme Velho pela manhã, da Penha Circular para o Centro, e deste para 

Laranjeiras. São viagens de ônibus cheio em grande parte do trajeto. O caminho oposto, 

no final da tarde e noite (entre 17h e 20h30), também conta com um número 

considerável de passageiros. Pelas 21h30 o ônibus começa a ficar pouco movimentado. 

Esse é o momento em que os usuários das linhas concentram-se mais nos assentos 

iniciais do veículo, próximo ao trocador e ao motorista. Nessas horas e nas anteriores, 

mas essas apenas por alguma circunstância imprevisível ou na medida em que jovens 

nas ruas do Centro tentam embarcar nos veículos pela janela, é que se mobilizam os 

mecanismos de desconfiança nesta linha – destaco essa característica aqui para explorá-

la nos capítulos posteriores. 

Quanto a seus pontos finais, o primeiro se dá na Penha Circular, ao final da Rua 

Guatemala, uma via muito extensa e com pouco movimento de carros e pedestres na 

altura do ponto. À noite, a região é mal iluminada e as pessoas que observei 

deslocarem-se pela rua ficam próximas ao ponto final e a uma praça ao lado deste. Os 

motoristas às vezes optam por ruas alternativas ao trajeto oficial do coletivo em certas 

ruas próximas a este ponto, na transição entre Bonsucesso, Olaria e Penha Circular, 

onde um deles afirmou haver lugares muito “estranhos e no breu”. 
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Apenas a cabine do fiscal compõe este ponto final, feita de cimento e colada a 

uma estrutura comum aos pontos de ônibus, com duas barras verticais sustentando uma 

cobertura para quem estiver esperando o ônibus e para os próprios funcionários do 

coletivo. No alto da porta da cabine do fiscal, sempre aberta, há um grande adesivo 

composto por um amplo quadrado que reflete a imagem da pessoa que o olha, 

funcionando como um espelho, juntamente à frase “motorista cidadão”. 

O outro ponto final é localizado no Terminal Rodoviário Urbano Cosme Velho – 

sendo uma das pontas dos itinerários destacados a seguir –, que também serve às linhas 

180 (Central), 405 (Ramos), 422 (Grajaú), 497 (Penha), 583 (Leblon[via Jóquei] 

circular) e 584 (Leblon[via Copacabana] circular). A infraestrutura é bem mais 

completa e mais bem iluminada do que a da Penha Circular: conta com assentos, 

cabines mais arejadas para os fiscais, banheiros destinados aos funcionários dos ônibus, 

uma lanchonete com cozinha e conta com uma maior movimentação de funcionários. 

 

b) 474 (Jacaré-Jardim de Alah) 

 

A linha 474 (Jacaré-Jardim de Alah) pertence à empresa Braso Lisboa, que por 

sua vez compõe o consórcio Intersul, cuja proposta é oferecer transporte para 

passageiros nas regiões da Zona Sul e da Grande Tijuca. A cor padrão dos ônibus é 

amarelo. A linha é ininterrupta e o intervalo padrão informado entre os ônibus é de 3 

minutos, embora tenha presenciado coletivos saindo imediatamente após a chegada 

daqueles que os procedem, e até 6 minutos de espera. Assim como no 498, o trajeto da 

linha, durante meu trabalho de campo, variou entre 1h e 2h20. 

Os bairros atravessados por esta linha são: Jacaré, Engenho Novo, Riachuelo, 

Benfica, São Cristóvão, Santo Cristo, Centro, Glória, Botafogo, Copacabana, Ipanema e 

Jardim de Alah. Passando pelos mesmos lugares na volta. Eis o mapa do trajeto: 
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Mapa 3 

 

 

Os horários e sentidos com maior fluxo de passageiros neste ônibus se 

assemelham aos do 498: pela manhã, dos bairros da Zona Norte para o Centro e bairros 

da Zona Sul, principalmente Copacabana; e à noite, no sentido contrário. Além de 

também lidar com os jovens do Centro que tentam embarcar pela janela citados na 

alusão àquela linha, uma das fontes de tensão nesta são os moradores do Jacaré, um de 

seus pontos finais. Este fica em frente a um portão que leva a uma extensão de terra com 

um conjunto de casas; e, ao lado, há uma loja, sempre com os portões fechados e 

coberta de pichações e cartazes. Alguns moradores do bairro dirigem-se ao 474 para 

realizar uma viagem de ônibus tentando embarcar de graça, na maioria das vezes desde 

o próprio ponto final, mas também nas paradas ainda internas ao bairro, deslocando-se 

normalmente para o Centro e Copacabana. Os mesmos também costumam realizar o 

caminho inverso, e esses são momentos em que os outros passageiros (os pagantes) 

mais demonstram preocupação no coletivo, pois aparentam e comunicam receio em 

relação aos primeiros – como veremos no próximo capítulo. 

 

 

c) Itinerário17 do 332 (Castelo-Taquara) 

                                                           
17 O trajeto do 332 foi um dos afetados pela criação da Transcarioca - BRT da Barra ao Aeroporto do 

Galeão, um dos projetos de transformação de mobilidade urbana no Rio de Janeiro para abrigar as 
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A linha 332 (Castelo-Taquara) é da empresa Redentor, componente do consórcio 

Transcarioca, responsável pelo transporte de passageiros na região da Barra da Tijuca, 

Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Madureira e Cascadura, correspondente à área 

azul do Mapa 1. A cor padrão de seus ônibus é azul, ela opera também de madrugada e 

o intervalo entre as partidas é bem maior que o das outras linhas, de forma que esperava 

de 15min a 20min enquanto a frequentei. 

Os bairros atravessados por esta linha são: na ida, Castelo, Glória, Botafogo, 

Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, São Conrado, Joá, Barra da Tijuca, Recreio e 

Taquara. Na volta o trajeto só se distingue por passar pelo Aterro do Flamengo antes de 

chegar ao ponto final do Castelo. 

Segue o mapa com o trajeto da linha 332: 

 

Mapa 4 

 

 

 

O trajeto desta linha foi o mais longo dentre as que pesquisei, chegando a demorar 

4h em apenas uma viagem. Ainda que tenha observado poucas pessoas realizarem seu 

itinerário por completo, o deslocamento pela cidade neste coletivo – em grande parte de 

                                                                                                                                                                          
Olimpíadas em 2016 (o que pode ser consultado no seguinte site na parte em que diz respeito às obras 

destinas às olimpíadas, pela última vez consultado às 15h20 do dia 28/11/2014: 

http://www.cidadeolimpica.com.br/projetos/transcarioca/). O trabalho de campo está baseado no antigo 

trajeto do 332, que agora cumpre apenas o itinerário Castelo-Alvorada. 
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moradores da Taquara indo para a Barra da Tijuca18, Copacabana ou Botafogo, usuários 

no Castelo indo para a Zona Sul, ou passageiros indo de Copacabana para a Zona Oeste 

– para qualquer região de maior fluxo de desembarque de passageiros levava pelo 

menos 1h30. Portanto, é uma linha em que as pessoas ficam muito tempo no interior do 

veículo. 

Observei mais desentendimentos e discussões entre passageiros nesta linha. As 

pessoas que presenciam as agressões por parte dos outros também mobilizam formas de 

agir desconfiadas em que buscam evitar de serem atingidas e/ou de participar do 

ocorrido. Mais de uma vez observei atitudes de contemporização de forma prévia a 

desentendimentos, em que certos usuários acalmavam e separavam outros “antes que 

[eles] perdessem a cabeça de vez”, como informou um senhor ao pedir a outro 

passageiro que descesse do ônibus para não se chegar a um enfrentamento físico com o 

motorista. É uma forma de evitar que as consequências da troca de agressões os atinjam: 

“Depois, vai que sobra para mim”, diz um jovem taquarense, concordando com a atitude 

do senhor acima. 

De acordo com um condutor, essa linha – antiga 1223 – era muito visada por 

assaltantes da Cidade de Deus e da Rocinha, que a assaltariam em sua passagem pela 

Barra da Tijuca ou São Conrado, tendo sido uma fonte de receio para os condutores. Já 

como linha 332, o coletivo também foi vítima de uma série de roubos em 2013 por um 

grupo que visava apenas coletivos19, de forma que seu trajeto continuou sendo fonte de 

alerta para seus funcionários.  

Por fim, as linhas escolhidas têm itinerários que passam por áreas de tráfego 

intenso nas Zonas Norte, Oeste e Centro. Visei cobrir ruas e avenidas muito 

movimentadas, tanto por pedestres quanto por veículos, componentes de áreas 

importantes para quem se desloca pela capital do Rio de Janeiro, como as Avenidas 

Brasil, Francisco Bicalho, Presidente Vargas, Rio Branco, Presidente Antônio Carlos, 

Beira-Mar, e a rua Ana Neri, no Norte e Centro do Rio de Janeiro; a Avenida Atlântica, 

a Rua Barata Ribeiro, e a Avenida Bartolomeu Mitre, na Zona Sul; e as Avenidas das 

                                                           
18 A Zona Oeste do Rio de Janeiro é composta por inúmeros bairros, correspondendo a 60% do território 

carioca. Logo, há muita discrepância entre os lugares que a constituem: a região com que lido, como a 

Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, em sua parte sul, é uma área rica e que conta com prédios 

comerciais e residenciais, diferenciando-se economicamente dos outros espaços que formam tal região. A 

Taquara está afastada dos lugares citados, mas possui um acesso mais rápido a eles do que outros bairros 

da região, formada por áreas residenciais e comerciais mais humildes. 
19 O que, por possível curiosidade, pode ser consultado na seguinte reportagem – pela última vez 

visualizada às 11h43 do dia 29/01/2014: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/12/policia-civil-

prende-assaltantes-de-onibus-da-zona-oeste-do-rio.html.  
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Américas, Ayrton Senna, e a Estrada do Tindiba, na Zona Oeste. As linhas selecionadas 

cortam áreas comerciais e áreas residenciais, de forma que a maioria das pessoas com 

que tive contato durante meu trabalho de campo utilizam tais linhas para ir trabalhar, 

estudar e/ou, evidentemente, voltar para casa. 

 

3.3. As linhas de ônibus no percurso da violência urbana do Rio de Janeiro 

 

Outro ponto de partida para a seleção das linhas se deu por uma breve análise dos 

dados do ISP e do Necvu indicando o número de roubos a coletivos registrados na 

capital do Rio de Janeiro: no primeiro procurei acessar os números por Aisp, no 

segundo tive acesso aos dados particulares das delegacias de polícia em 2010. A 

estratégia de pesquisa em relação a este ponto foi a de selecionar linhas de ônibus cujos 

trajetos passassem pelas áreas que registraram altas nos números de roubos a coletivos 

no ano de 2014 em relação a 2013. 

Este exercício visou fornecer informações complementares e segue o sugerido por 

Glaser e Strauss (1967) no que diz respeito à diversificação das fontes de conhecimento 

usadas para selecionar o que foi estudado, visando a composição do maior número de 

elementos possíveis para que as linhas escolhidas fossem as mais ricas ao estudo em 

questão. 

Mas é importante destacar que, ao propor uma seleção de linhas de ônibus 

envolvendo este critério, realizo, ainda assim, um estudo que não trata da observação 

direta de atos de violência definidos de forma fixa, e que atuariam imediatamente sobre 

os indivíduos, como bandidos assaltando um ônibus ou pessoas ateando fogo a eles, por 

exemplo, mas está voltado a perceber como as rotinas dos passageiros dos ônibus 

podem mudar quando estes concebem a possibilidade de vivenciar uma situação por 

eles classificada como perigosa; quando marcam efeitos de um autoentendimento como 

vítimas potenciais em suas rotinas e as atitudes que tomam perante essa consideração20.  

Consultando o resumo mensal do ISP por Aisp, vemos que de janeiro a março de 

2014 em relação aos mesmos meses no ano anterior tivemos um acréscimo de 440 

ocorrências de roubos a coletivos na capital do Rio de Janeiro. Havia 679 ocorrências 

                                                           
20 Jonathan Simon (2014) mostra importantes transformações nos Estados Unidos, em meados do século 

XX, ligadas a repressão a uma aparente onda de intermináveis crimes violentos em que o cidadão via 

cada vez mais possibilidades de se tornar uma vítima. Muitas pessoas tiveram sua vida cotidiana moldada 

por um “medo do crime”. Trata-se de um esforço relevante para pensar os efeitos da vitimização das 

pessoas frente a um perigo aparente, o que pretendo considerar no presente trabalho.  
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em 2013 contra 1.119 no ano seguinte, tendo sido um dos delitos que registraram maior 

aumento percentual no período de acordo com o ISP: 64,8%. Já em relação aos meses 

de junho a agosto, comparando os mesmos anos, tivemos um acréscimo de 74 

ocorrências: de 893 registros de roubos a coletivos para 967. Logo, no acumulado de 

janeiro a agosto houve um aumento de 690 ocorrências em coletivos. Somente abril – 

um dos meses em que realizei o trabalho de campo – apresentou quase 60% de aumento. 

O gráfico abaixo mapeia o aumento de registros de roubos a coletivos na capital 

do Rio de Janeiro nos primeiros quatro meses do ano de 2014: 

 

 

 

A ênfase nesse período é importante, pois corresponde a alguns dos meses em que 

realizei o trabalho de campo nas linhas selecionadas. Com isso, minha intenção de 

buscar esses dados durante a pesquisa foi procurar áreas e, com isso, itinerários de 

ônibus, em que as pessoas estivessem mais potencialmente expostas em seus cotidianos 

aos elementos componentes do “fantasma da violência urbana” (Misse, 1999). 

Em nenhum momento da pesquisa as pessoas observadas, com que conversei 

dentro das linhas ou entrevistei posteriormente, mostraram conhecimento sobre esses 

dados. No entanto, sobre aquelas áreas, eram frequentes falas como: 

 

– Ando sempre alerta por onde passo. 

– Guardo meu relógio para não chamar atenção. 

– Sento do lado do trocador porque acho mais seguro. 

– Evito de sentar lá trás. 
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– O momento inteiro as pessoas falam para guardar o celular. 

– Costumo não falar no celular à noite, acho que todo mundo tem feito isso. 

– Tenho ouvido falar que muita gente tem sido roubada. 

– A Avenida Brasil tem muito roubo, né? 

– Ah, fico de olho em tudo, até quando estou dormindo. 

– Presta bastante atenção pelo Centro, sei que aquela área ali é barra pesada. 

 

Além disso, observei motoristas passarem direto de certos pontos, com 

passageiros dentro do coletivo querendo desembarcar, por considerarem as pessoas 

fazendo sinal para embarcar “estranhas”. Assim, pretendi lidar com áreas em que se 

aumenta a intensidade de probabilidade de risco. O que procurei foi a sensação mais do 

que a ocorrência de insegurança. 

Nesse sentido, a Zona Norte registrou um aumento de 983 para 1.407 roubos a 

coletivos em números absolutos comparando os oito primeiros meses de 2013 e 2014, 

respectivamente. A Zona Oeste também apresentou aumento: de 513 para 639 registros 

no mesmo período. 

Especificamente a Aisp 22, cuja unidade territorial corresponde aos bairros de 

Bonsucesso, Jacaré, Olaria, parte da Penha Circular, Higienópolis, Benfica, Maré, 

Ramos – atravessados pelas linhas 498, menos o Jacaré, cortado pela linha 474 –, 

registrou 118 roubos a coletivos de janeiro a abril de 2014 contra 76 do mesmo período 

em 2013, sendo uma das Aisps a registrar maior aumento. A Aisp 4, que cobre as DPs 

de São Cristóvão e Caju, por exemplo, bairros que fazem parte do trajeto das linhas 

supracitadas, registrou um aumento de mais 56 casos, ou 69,1%, em relação aos três 

primeiros meses de 2013 em relação a 2014. A Aisp 16, que cobre, entre outros lugares, 

parte da Penha Circular, registrou um aumento de até quase o dobro de roubos a 

coletivos em sua área de atuação neste mesmo intervalo: de 35 para 66 roubos.  

A delegacia de Bonsucesso vem sendo individualmente uma das que mais 

registram roubos a coletivos: em 2010 foram 4.772 casos em toda a cidade e a DP de 

Bonsucesso se destacou com 401 roubos, número que se manteve alto conforme se pode 

acompanhar pelos dados do ISP. Trata-se de uma região cortada pelas três principais 

vias expressas da cidade, a Avenida Brasil e as linhas Vermelha e Amarela; em torno 

destas, temos as favelas de Manguinhos, Mandela e o Complexo da Maré. Como a 

proximidade às vias expressas é muito grande, a circulação de ônibus na área da DP é 

intensa. 
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As cinco áreas com os maiores aumentos percentuais no número de roubos 

registrados pelo ISP, entre os quatro primeiros meses de 2014 e o mesmo período do 

ano anterior, foram, em ordem decrescente, as do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) 

(Jacarepaguá), do 23º BPM (Leblon), do 4º BPM (São Cristóvão), do 7º BPM (São 

Gonçalo) e do 16º BPM (Olaria). Todas são áreas atravessadas pelas linhas desta 

pesquisa, excetuado a do Batalhão de São Gonçalo. 

Se nos guiarmos pela área de atuação do GPTOU – grupamento destacado da PM 

fundado em 2007, tendo suas atividades intensificadas em 2013 e 2014 –, cuja atividade 

se deu inicialmente vinculada ao 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), de forma 

que começa a operar em uma unidade no Centro (5º BPM), fazendo policiamento na 

Avenida Brasil e na Linha Amarela em regiões que incluem as citadas quando tratei da 

DP de Bonsucesso, lidamos com áreas cortadas pelas linhas 474 e a 498. Seus trajetos 

cobrem largamente essas áreas, passando pelos locais de maior incidência de roubo. 

E em dezembro de 2013 foi criado outro grupamento do GPTOU para atuar junto 

ao 2º CPA, na Zona Oeste, na qual, apesar do recente início de operação, já realizou 43 

prisões. O caso crescente de roubos a coletivos na Zona Oeste já chegou a render uma 

operação conjunta das polícias Civil e Militar para prender um grupo de três bandidos 

na Cidade de Deus suspeitos de realizar roubos em ônibus – como exposto no tópico 

sobre a linha 332. Eles atuariam na Avenida Ayrton Senna – um motorista da linha 332 

me contou que essas ações eram bem comuns por toda Barra da Tijuca, mas que haviam 

diminuído – para roubar os passageiros e depois seguiriam para a Cidade de Deus. 

Temos aqui a área da terceira linha escolhida, a 332, também envolvida em casos 

representados como “violência urbana”. 

 

4. A dimensão física dos ônibus 

 

Gostaria de finalizar este capítulo realizando uma sucinta apresentação dos 

aspectos físicos dos veículos a serviço das linhas selecionadas e aos passageiros que as 

utilizam. Certos elementos da estrutura dos ônibus podem influenciar a forma como a 

relação entre os indivíduos ocorre nos mesmos, de forma que é importante destacá-los 

para facilitar a compreensão de algumas práticas mobilizadas pelos atores. 

Latour (2012), em sua proposição da teoria do ator-rede (concebida com Michel 

Callon), coloca uma série de cinco incertezas quanta à natureza dos grupos, da ação, das 

coisas, dos fatos e sobre o modo de conhecer e escrever sobre o social. A terceira fonte 
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de incerteza indicada diz respeito ao fato de que “os objetos também agem” (Id., Ibid., 

p. 97), reforçando a necessidade de indagarmos sobre a ação de toda sorte de entes não 

humanos, ou seja, os objetos da ciência e da tecnologia deveriam se tornar compatíveis 

socialmente em um estudo. O papel atribuído aos não humanos deve ser de mais 

relevância: eles precisam agir, e não ser meras projeções simbólicas; os objetos são 

actantes, pois produzem efeitos em uma situação (Id., Ibid.; Callon e Latour, 1981). 

Uma roleta que substitui o trocador – de forma que o condutor passa a operar duas 

funções, ao acumular as atividades do primeiro, o que, segundo esses funcionários, 

fonte de estresse e desgaste cognitivo (Joseph, 1992), podendo gerar situações de 

desentendimentos, agressão e acidentes21; uma porta de desembarque que não fecha por 

defeito – o que permite que pessoas entrem sem autorização do condutor, gerando 

situações de tensão com o mesmo e os outros passageiros; um corredor estreito 

conjugado a horários de superlotação dentro do veículo – possíveis facilitadores de 

situações de abuso físico; assentos perto do motorista ou trocador e assentos isolados ao 

final dos carros22 – que podem significar uma sensação maior ou menor de segurança. 

Todos esses entes são partícipes no curso de uma situação. 

Esses objetos não determinam totalmente o que vai acontecer, mas influenciam a 

ação humana e, mais relevantemente, o desenrolar das situações: as coisas precisam 

autorizar, permitir, conceder, estimular, ensejar, sugerir, influenciar, interromper, 

possibilitar, proibir, ou seja, elas funcionam como mediadores (Latour, Ibid., p. 65), que 

transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado e/ou os elementos que 

supostamente veiculam, e são múltiplos. Os procedimentos que tratam pessoas e objetos 

de forma homogênea entre vários contextos são dignos de serem incluídos em um 

                                                           
21 A função única que o motorista pode assumir em algumas linhas, em que não há mais a função de 

trocador, é um dos principais motivos de reclamação da categoria. A função é denunciada como abusiva 

por parte dos motoristas, pois, por exemplo, eles afirmam que não podem legalmente dirigir e falar no 

celular por ser perigoso dividir a atenção da condução com outra atividade, mas que é permitido dirigirem 

e contar dinheiro; o que pensam, entre outras ocorrências, poder provocar acidentes, já que o fato deles 

terem que contar dinheiro atrasa o tempo de viagem demandado por suas empresas, o que normalmente, 

nas linhas observadas, é muito cobrado e quase inviável de ser alcançado com essas longas paradas, 

fazendo-os dirigir mais rápido. A atenção dos mesmos deixa de estar destinada somente à condução do 

veículo. O fim da função dupla do motorista foi uma das principais reinvindicações das greves dos 

rodoviários que foram deflagradas em 2014. No Paraná, o Executivo sancionou o fim dessa função, por 

exemplo (o que inclusive pode ser visto no seguinte link consultado pela última vez às 11h45 do dia 

19/11/2014: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2012/12/executivo-sanciona-fim-da-funcao-dupla-dos-

motoristas-de-onibus.html). Em 2012, as empresas de ônibus do Rio de Janeiro chegaram a ser 

investigadas no Ministério Público do Trabalho quanto a este tema (o que pode ser visto aqui, pela última 

vez consultado às 11h48 do dia 19/11/2014: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2012/11/13/empresas-de-onibus-no-rio-sao-alvo-de-investigacao-por-descumprir-legislacao-

trabalhista.htm).  
22 Como os ônibus são às vezes chamados pelos funcionários da linha. 
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estudo (Thévenot, 2002). Pois um ator autônomo é tido como prerrequisito para a 

agência moral, mas ele só atinge essa agência com o apoio de outros elementos (Id., 

Ibid.; Callon e Latour, 1981). Dessa forma, os não humanos também agem em uma 

dada situação, sempre passíveis de serem mobilizados, redefinidos e ressignificados 

(Freire, 2014). 

O modelo aqui adotado se apoia em uma análise da disposição dos elementos das 

situações nas quais as pessoas se veem na necessidade de sustentar suas ações quanto a 

seus posicionamentos por meio de dispositivos situacionais e sobre os objetos que a 

compõem (Boltanski e Thévenot, 2006[1991], p. 60). Assim, é possível ver a forma 

como as pessoas, para lidar com a incerteza das situações, apoiam-se em diferentes 

dispositivos: objetos, operações e discursos usados como referências estáveis em que os 

testes de realidade ou julgamentos podem estar baseados (Id., 1999, p. 367; 

Chateauraynaud, 1996). 

Primeiramente, o próprio ônibus em sua totalidade física é um elemento a ser 

considerado. Enquanto algumas linhas, como a 474, são interpretadas por muitos 

passageiros como perigosas, de forma que são evitadas por muitos usuários que 

poderiam utilizá-las para realizar seus respectivos deslocamentos pela cidade, em certas 

circunstâncias o ônibus, em seu aspecto físico, pode ser visto como lugar de segurança. 

Uma moradora da Taquara me diz, por exemplo, que se sente mais preocupada com 

furtos e assaltos quando está na rua à noite, o que a leva a interpretar o ônibus como um 

ambiente mais seguro para a locomoção nesses momentos. Outra, de Bonsucesso, conta 

que tinha receio de atravessar regiões perto do Complexo da Maré, mas ficava mais 

tranquila porque “os motoristas correm muito” nessa área. Portanto, por um lado há 

aqueles que veem necessidade de mobilizar práticas de desconfiança porque se sentem 

inseguros nos coletivos; por outro, os veículos podem ser objeto de segurança em 

determinadas circunstâncias. 

A porta de entrada dos coletivos se localiza na frente do veículo, ao lado do 

motorista. Após a subida de três degraus – um aviso colado acima da janela da frente do 

próprio ônibus informa que o motorista só pode voltar a dirigir após a subida de todos 

os passageiros, sendo que o último deve estar pelo menos no segundo degrau para 

possibilitar o fechamento das portas dianteiras, o que é uma obrigação legal23 para que o 

veículo possa voltar a se movimentar –, passa-se ao lado do condutor, e se chega à 

                                                           
23 O ônibus carrega um aviso em sua parte dianteira: "Para sua segurança, esse veículo só se movimenta 

com as portas fechadas". 
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roleta e ao trocador, que permite ou não a passagem das pessoas mediante o pagamento 

da tarifa – excetuando os casos de gratuidade. 

Ao lado dos avisos há um adesivo – composto por um smile, famoso desenho de 

um pequeno rosto amarelo sorridente – com a frase: “Sorria, você está sendo filmado”. 

Todos os carros observador trazem pequenas semiesferas negras de vidro, no teto, no 

início e no final de suas extensões, com câmeras do sistema de segurança. E com a 

roleta, ao início da extensão do veículo, mesmo para os que possuem o cartão 

RioCard24, a liberação da passagem é controlada pelo trocador, que aciona um 

mecanismo eletrônico de leitura, o validador, localizado ao lado ou à frente desse 

funcionário – uma análise mais aprofundada desses dois elementos é realizada no 

capítulo 3. 

A porta de desembarque localiza-se no fundo dos veículos, logo, no extremo 

oposto aos motoristas. Mesmo com os retrovisores no início e final do veículo, alguns 

condutores – em um ônibus cheio, por exemplo – não conseguem ter visão plena de 

todos os passageiros. Algumas pessoas utilizam-se desse fator para embarcar pelas 

portas dos fundos sem que o funcionário as veja: quando este para no ponto para o 

desembarque de passageiros, elas entram rapidamente pela porta traseira e sentam-se 

nas escadas, para além da visão do condutor. Alguns passageiros as denunciam ao 

motorista, que pode tomar uma atitude em relação à situação – o que destaco no 

Capítulo 2 ao falar dos motoristas que ficam “marcados”. 

Os carros do 474 e do 498 possuem 41 assentos, todos após a roleta. Eles se 

separam do espaço dedicado ao motorista e ao trocador não apenas pela roleta, mas 

também por placas de vidro, localizadas logo atrás dos assentos dos funcionários e 

cobertas (embora não completamente) com avisos e anúncios, de forma que estes ficam 

isolados na frente do veículo, dificultando a comunicação dos passageiros com os 

mesmos – por vezes, os usuários procuram tirar dúvidas sobre itinerários, diferentes 

partes da cidade etc. Os assentos, em sua grande maioria, se dão em duplas, havendo 

apenas dois lugares unitários logo após o motorista e ao lado do trocador – os assentos 

mais procurados por aqueles que se sentem inseguros em determinada parte da cidade 

ou horário ou que procuram ter pouco contato com os outros passageiros, como 

                                                           
24 Sistema eletrônico de bilhetes para passagem. Como é informado no próprio site da Fetranspor: “O 

RioCard utiliza a tecnologia de cartões smart card sem contato, que funcionam por rádio frequência, 

permitindo estabelecer uma comunicação com o validador (equipamento que faz a leitura dos cartões) 

para débito da tarifa e liberação da roleta ou efetivação da recarga”. Página consultada pela última vez às 

11h50 do dia 11/05/2014: http://www.fetranspor.com.br/wps/portal/fetranspor/produtos-e-

servicos/riocard. 
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destacado anteriormente – e um conjunto de cinco assentos, um ao lado um do outro, no 

extremo final do veículo – evitados nos horários em que o coletivo circula vazio, sendo 

um dos lugares de sensação de perigo quanto a uma possível abordagem criminosa25. 

O ônibus conta com barras verticais e horizontais, estas últimas apenas próximo 

ao teto, espalhadas por sua extensão, para que os usuários se segurem durante a viagem. 

Muitas dessas barras também possuem dispositivos, botões ao longo das verticais e dois 

grandes fios ao longo das horizontais, que disparam um sinal luminoso e sonoro para 

indicar ao motorista que algum passageiro deseja descer no ponto seguinte – e que por 

vezes é acionado quando algum passageiro desconfia de outro: por mais que o primeiro 

não queira descer no ponto no dado momento, os mesmos dizem que ainda assim saltam 

do ônibus para evitar o perigo previsto, por exemplo. Um jovem morador de 

Bonsucesso conta: 

 

[Um cara] tava de jaqueta, tudo lá no canto do ônibus, lá no final. Aí sentamos ali perto. 

(...) Ele se aproximou mais de um meu colega que estava sentado perto dele. Se 

aproximou mais perto do meu colega. Aí ela, a Luana [sua irmã], reparou isso, aí 

acabamos sentando lá na frente. Aí a Luana viu que ele tinha se aproximado de um outro 

moleque lá no banco, lá atrás. Aí sentou do lado do garoto lá do banco. O garoto ficou 

meio... Aí a Luana viu que o garoto ficou meio tipo, como se diz? Ficou meio agitado, viu 

que ele ficou meio agitado. Aí a gente tocou para descer ali que não era o ponto. 

 

Sua mãe completa a história: 

 

“Aí você saltou, o cara saltou atrás dela [a Luana]. Aí essa aqui [ainda Luana] agitada: 

‘Pera aí, motorista! Não é esse ponto, não!’ Aí voltou para o ônibus de novo, aí o cara já 

estava na calçada. Aí eles voltaram para saltar aqui. Com certeza ia meter [roubar] eles. 

 

Na linha 332, a extensão do veículo é menor, o corredor parece ser mais estreito e 

há menos lugares. Peguei dois diferentes tipos de carro nessa linha. Em um deles, 

adesivos indicam haver apenas 37 assentos, todos após a roleta, e caberem 41 pessoas 

em pé ao longo do ônibus, embora sua dimensão espacial seja aparentemente menor. 

Consequentemente, os passageiros com que conversei dizem ser normal na Zona Oeste 

                                                           
25 E, além disso, também nos momentos em que o ônibus está vazio, os passageiros têm receio de sentar 

nestes lugares porque se localizam acima das rodas traseiras. Então, se o motorista dirigir muito rápido e 

o ônibus pular, as pessoas podem acabar se machucando. 
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extrapolar-se a capacidade máxima indicada de usuários, pois não haveria opções de 

transporte suficiente para todos. É nesta linha que a questão de homens que abusam 

fisicamente de mulheres aparece mais. 

Todos os veículos do 332 possuem ar-condicionado – elemento que muitos 

passageiros reclamam faltar nos ônibus da cidade devido às altas temperaturas 

habitualmente registradas, mas esse mesmo recurso no 332 muitas vezes gera 

reclamações pelo “frio absurdo”26. 

Essa linha conta apenas com o motorista como funcionário no ônibus, de forma 

que ele acumula funções. Assim, alguns de seus veículos apresentavam duas roletas 

logo após a porta dianteira, atrás do condutor, o que se daria para ajudá-lo em suas 

funções. Na entrada, está indicado o uso correto desses aparatos em cada uma de suas 

duas portas: uma se destina aos passageiros que pagarão a viagem em dinheiro e aos de 

gratuidades; a outra, a quem possui o Riocard e não for gratuidade. Ou seja, uma roleta 

atende àqueles que necessitam de o motorista liberar a passagem de forma mais ativa, 

pois é ele quem recebe o dinheiro e dá o troco se for preciso, liberando a roleta ao 

passageiro mediante o pagamento da tarifa; a outra atende àqueles lidando 

principalmente com o sistema eletrônico, o validador, de forma que o profissional 

precisa apenas liberar a roleta com um botão. 

 

                                                           
26 Segundo o Rio Ônibus, apenas 28% da frota de 9.046 ônibus dispõem de refrigeração atualmente. 

Embora o Decreto Municipal 38.279, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro em 

29/02/2014, tenha tornado obrigatória a instalação de ar-condicionado em todos os ônibus do município 

até dia 31 de dezembro de 2016, um novo decreto publicado no dia 02/01/2015 estabelece que apenas 

50% da frota deva estar equipada com ar-condicionado até dezembro de 2015 além de não mais deixar 

clara a exigência anterior. 
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CAPÍTULO 2 

CONSIDERAÇÕES COTIDIANAS SOBRE O PERIGO NA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO 
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1. Considerações Iniciais 

 

Para tratar das formas como as pessoas podem dar continuidade a suas rotinas por 

meio de práticas de desconfiança, o que ocorre em momentos em que elas consideram 

se encontrar em perigo, é necessário definir, primeiramente, quais são essas situações 

em que elas preveem um possível dano e agem frente a tal projeção. Com isso, meu 

objetivo neste capítulo é construir um quadro de referências sobre o Rio de Janeiro a 

partir das representações dos usuários das linhas estudadas sobre a cidade. 

Isto é, colocarei em evidência quais são os momentos, locais, pessoas e formas de 

agir percebidas como alguém ou algo que pode causar um dano. É por meio da 

expectativa negativa em relação a tais elementos que as pessoas efetivam ações que 

chamo de práticas de desconfiança. 

Simmel (1979) mostra como a metrópole é o lugar em que os cidadãos agem a 

partir da desconfiança para com os outros com que travam contato, pois esses seriam 

estranhos, no sentido de que a falta de conhecimento sobre as ações e intenções dos 

mesmos seria um fator negativo, diferentemente do que acontece na vida rural. Portanto, 

trata-se da imagem de um “outro” na cidade que é desconhecido e com o qual relações 

podem se estabelecer a partir de atitudes de receio. 

Ao realizar meu estudo, a imagem dessa alteridade tomou forma de uma maneira 

específica. As considerações dos atores aqui estudados sobre um “outro” com que 

travam contato em atividades rotineiras diz respeito a uma preocupação imediata em 

relação, principalmente, à integridade física e patrimonial, como mostra Machado da 

Silva (2010). As pessoas em seus deslocamentos temem por furtos, roubos, abusos e 

agressões. Elas consideram lidar com uma possível violação de seus corpos e com a 

perda dos elementos que carregam pela cidade, como mostrarei. 

Embora o desconhecido e o imponderável apareçam como fatores determinantes 

para a caracterização do risco, a desconfiança também me parece ser mirada para certos 

atores – jovens do Jacaré, “crackudos” no Centro e moradores da Autoestrada Grajaú-

Jacarepaguá – conhecidos, mas construídos a partir de expectativas negativas aos olhos 

dos que se deslocam de ônibus nas linhas estudadas – a partir da rotulação daqueles, 

tema trabalhado no tópico 4.2.2 deste capítulo. Trata-se de uma desconfiança como 

consequência de experiências passadas, então virtuais para o presente, em que as 

pessoas se veem como vítimas potenciais daqueles construídos como efetivamente 

perigosos. Logo, proponho que a desconfiança não se dá apenas em relação ao 
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desconhecido, mas também a ação desconhecida de grupos conhecidos. São, por fim, 

atitudes de receio dizendo respeito à imagem de um outro que pode ser danoso. 

Feitas essas primeiras considerações, passo agora a tratar dos elementos que 

podem compor uma viagem de ônibus carregados pelos atores em suas “bagagens de 

experiência” pela cidade. Tais elementos são marcados por expectativas negativas e 

sendo usados pelos mesmos como referência para a locomoção no Rio de Janeiro, que 

passarei a denominar como distopia realizada. Trata-se de um quadro de referências 

incluindo diferentes signos de um perigo social difuso sobre o qual as pessoas 

conjecturam e acreditam as circundar em viagens de ônibus, e para o qual mobilizam 

práticas de desconfiança. Realizarei esse exercício primeiramente tratando dos 

problemas a afligirem os funcionários das linhas; depois, das questões a atingirem 

passageiros; na última parte construirei a distopia realizada, e, por fim, a partir dos 

exemplos dados, construirei dois tipos de fontes de insegurança quanto à possibilidade 

de vitimização passíveis de se manifestar na realização das atividades cotidianas. 

 

2. ‘Ô, piloto, tu tá maluco?’: os funcionários das linhas 

 

Ao analisar as situações de trabalho dos “maquinistas-cobradores” em Paris – 

onde motoristas são os únicos funcionários trabalhando no veículo, como os condutores 

em função dupla que temos no Rio de Janeiro –, Joseph (1992) mostra que essa função 

combinaria vários papeis: ao se tratar de um funcionário que conduz as pessoas pela 

cidade nos carros das empresas, ele é um profissional na indústria de transporte; mas 

também deve ser responsável pela operação comercial que envolve recursos, dinheiro e 

cartão; e, por fim, gere o espaço, sendo um agente de controle no veículo. Ou seja, entre 

suas várias funções, o profissional deve observar os passageiros e como esses portam, 

certificar-se de que ninguém “dê calote” (deixar de pagar a tarifa sem ser uma 

gratuidade), garantir a integridade do espaço do coletivo, e lidar com toda sorte de 

problemas ocorridos no mesmo. Com isso, eles vivenciam questões para as quais 

acabam por mobilizar a desconfiança. 

Em lugares nos quais pessoas pedem para entrar de graça no ônibus, por exemplo, 

como os já citados casos do Jacaré e dos jovens na Central do Brasil, que tentam 

embarcar nos coletivos pela porta traseira sem avisar ao motorista quando algum 

passageiro salta ou que se arriscam a entrar pelas janelas, e aos quais as pessoas 

normalmente se referem como “crackudos”, o condutor deve lidar de alguma forma com 



 

62 

 

a situação, pois pode ser cobrado pelos passageiros – “Ô, motorista, tá fingindo que não 

viu?” “Para o ônibus!” “Acelera o ônibus!” “Fecha a porta!” – ou se sentir prejudicado 

por ter posteriormente que reembolsar a empresa, pois não tem permissão para dar 

carona – “Aí é foda, depois quem tem o salário descontado sou eu”. 

Condutores que tentam impedir a entrada ou expulsar as pessoas citadas nos 

exemplos acima podem acabar ameaçados: “Marquei tua cara.” “Pode esperar, cuzão!” 

Um motorista relatou que realmente foi acuado por pessoas que expulsou do ônibus, 

pois decoraram seu horário e jogaram pedras no veículo nos dias seguintes. Um jovem 

trabalhador morador da Taquara relatou que certos moradores da Autoestrada Grajaú-

Jacarepaguá que tentam entrar de graça nos coletivos já arremessaram pedras mais de 

uma vez em ônibus cujo condutor não estacionou para o embarque. Portanto, ao mesmo 

tempo que podem querer não deixar tais grupos entrarem nos veículos, eles podem ser 

“marcados”: “É fácil de marcar quem é a gente, tamos sempre no mesmo ônibus, 

mesmo horário”. 

Poucas vezes observei motoristas negando entrada a esses passageiros. Mas 

presenciei pressões sobre os condutores por parte de certos moradores do Jacaré para 

que os primeiros deixem as pessoas que tentam entrar de graça assim procederem. 

Observei duas vezes pessoas que se diziam moradores do respectivo bairro irem até o 

ponto final do 474 tentar conversar com determinados motoristas. Segundo eles, alguns 

condutores estariam “faltando com a humildade”, uns estariam “deixando pessoas a pé”, 

e outro teria atropelado um rapaz de moto sem prestar assistência posteriormente. Os 

moradores sugeriam que os funcionários da linha repensassem suas condutas e 

“[dessem] moral para os moradores”, pois “tá todo mundo (...) só querendo ir trabalhar”, 

concluindo que o resolvessem isso “para não dar merda”. Eles pediam sempre por mais 

humildade, no sentido de que os motoristas deveriam compreender o lado das pessoas 

pedindo para entrar sem pagar. Estas, quando questionadas, dizem não ter dinheiro, ou 

que só querem ir para casa. 

Mas ao mesmo tempo em que a entrada desses passageiros pode não ser negada, a 

presença dos mesmos é por muitas vezes aceita, mas de forma conflituosa. Em uma 

terça-feira, às 19h40, um motorista implicou com a entrada de dois garotos e uma 

menina pela porta traseira, irritando-se por se dizer prejudicado, dizendo que depois ia 

ter que pagar pelas passagens dos mesmos. 

Dessa forma, quando os jovens fizeram sinal para saltar em frente à Prefeitura, no 

início da Avenida Presidente Vargas, no Centro, o condutor se recusou a abrir as portas 
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e seguiu dirigindo sob reclamações até a Praça da República, cerca de 1km adiante, 

onde abriu a porta de desembarque. No caminho, os moradores do Jacaré disseram: 

“Vamos ficar aqui? Então agora o ônibus é nosso!” e “Olha só, não vai entrar mais 

ninguém!”. Deram, assim, o recado ao funcionário do ônibus: se eles não podem sair do 

veículo, estariam assumindo autonomia de ação sobre o mesmo. 

Quando o motorista estacionou para um passageiro na altura da Central do Brasil, 

eles gritaram: “Ih, vai morrer, hein!” “Hoje tu vai voar, motorista!” “Vamos botar fogo 

nessa porra!” E começaram a bater com força na lateral do veículo, batucando em suas 

extremidades. Com isso, a maioria dos passageiros deu sinal para desembarcar, 

descendo no ponto em frente à Central. Mas no ponto seguinte, os jovens também 

desembarcaram do ônibus. 

Os funcionários dos coletivos têm que realizar a totalidade dos trajetos, passando 

obrigatoriamente por determinados pontos da cidade ainda que os considerem 

“perigosos”, seja de manhã ou de madrugada. Motoristas no ponto final do 498 

reclamaram entre si que há ruas muito mal iluminadas chegando à Penha, ainda em 

Bonsucesso, de que não gostam e, por isso, evitam, passando por uma rua paralela fora 

do itinerário oficial – desvio que, quando observei, não despertou incômodo nos 

passageiros como em outras situações em que o itinerário não é respeitado. 

Também observei ocasiões de condutores, normalmente à noite, passando direto 

por pontos em que havia pessoas fazendo sinal para embarcar no veículo. Em uma das 

vezes, passageiros dentro do veículo queriam saltar do ônibus e reclamaram da atitude 

do motorista, que respondeu: “Ah, vocês querem voltar lá? Eu fiz foi um favor para 

vocês”. O motorista evitou estacionar no ponto em que em que criou uma expectativa 

negativa sobre o procedimento futuro de ação das pessoas que lá estavam, proibindo a 

entrada das mesmas: eram três homens, dois estavam sem camisa e pareciam estar 

discutindo. Em ocasião semelhante, o condutor diz: “Melhor ser xingado aqui dentro do 

que dar mole lá fora”, indicando preferir problemas com passageiros por não ter parado 

no ponto do que estacionar em um ponto que lhe parece estranho em determinado 

momento. 

Multiplicam-se os problemas quando lidamos com os funcionários em função 

dupla: motorista/trocador. Eles acumulam as obrigações de ambos os cargos e suas 

respectivas fontes de preocupação, estresse, e conflitos, sendo unanimidade de 

reclamação em relação aos problemas a serem enfrentado nos ônibus do Rio de Janeiro 

entre as pessoas com que conversei. Um ex-trocador de ônibus conta ter visto 
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motoristas tomarem bebida alcoólica – disfarçada em uma garrafa d’água – ou 

utilizarem cocaína em serviço para aguentarem um dia nos coletivos. 

As condições de trabalho dos motoristas em função dupla os expõem a situações 

de desentendimentos e agressões, pois a execução do cargo gera um alto custo cognitivo 

(Joseph, 1992) aos mesmos – eles devem respeitar os horários impostos pelas empresas, 

conduzir o veículo, lidar com os passageiros e o pagamento da tarifa, ainda passando 

pelos problemas que podem se suceder dentro do veículo –, levando-os a executar suas 

funções sob alta dose de estresse. Um trocador me conta que alguns usuários já 

“[partem] para cima do motorista [em função dupla]”, normalmente indignados pela 

“falta de respeito” para com os passageiros. Portanto, lidamos com situações de 

agressões e discussões internas ao ônibus – elementos para os quais passageiros que os 

presenciam podem mobilizar formas de agir desconfiadas, como veremos no tópico a 

seguir. 

Segundo um ex-trocador, seriam poucos os funcionários que aguentariam as 

situações impostas pelo trabalho sem acabar se irritando ou “perdendo a cabeça”, o que 

se potencializa com a função dupla. Ele argumenta: 

 

Eu não seria mesmo [motorista]. Eles não ganham nem R$ 2 mil. Pode botar R$ 3 mil 

que eu não quero. É muito estressante. Você tá na poluição, no trânsito, levando criança, 

prestando atenção em tudo. (...) O que ainda é [também] trocador é o pior. Todo mundo 

reclama. Demora para caramba. E ninguém gosta, acho que não existe um motorista que 

goste. 

 

As próprias condições de trabalho dos motoristas são fontes potenciais de diversos 

problemas diários para com diferentes atores. Os condutores costumam ficar atentos e 

mobilizar práticas de desconfiança em relação às pessoas e lugares que podem gerar 

situações de agressão, baderna, roubos e tiroteios. 

 

 

3. ‘Não tá fácil para ninguém’: passageiros nos coletivos 

 

Uma das principais reclamações daqueles que fazem uso dos ônibus pela cidade é 

o tempo gasto em apenas uma viagem, ainda que não se realize o trajeto inteiro, 

principalmente, considerando as linhas estudadas neste trabalho, no caso do 332. Com 
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tanto tempo passado no ônibus, os passageiros se queixam da quantidade de problemas 

que vivenciam:  

 

– Briga e discussão já presenciei. 

– Briga é sempre assim, trem e ônibus são espaços muito propícios para isso. 

– É bastante estressante, em especial vindo de Jacarepaguá. 

– As pessoas ficam naturalmente estressadas. 

– Os ônibus estão sempre cheios, as pessoas estão sempre estressadas por causa do 

trânsito. Ou elas brigam com o motorista porque ele está correndo demais (...) ou que está 

indo devagar demais quando deveria estar mais rápido, por estar atrasado para o trabalho. 

É mais comum ainda as pessoas brigarem com o motorista por acharem que não têm 

como ele colocar mais gente no ônibus. E assim, geralmente não tem mesmo. 

– Brigas o tempo inteiro com o motorista, com discussão entre as pessoas. 

–  [Já vi] três caras caindo na porrada. 

– Já surtei internamente. Já cheguei chorando na faculdade. Já saí puta. (...) É, não é 

choro de tristeza, é choro de raiva. Eu era conhecida no início da faculdade como a 

menina que levava três horas, a taquarense que sofre todos os dias. 

 

A questão do desentendimento verbal e da troca de agressões em um ambiente tão 

limitado fisicamente pode ser motivo de atenção para aqueles que a presenciam na 

proporção em que receiam ser atingidos pela mesma: “Já peguei três ou quatro vezes 

motorista que brigou com motorista de outro ônibus, desceram para brigar (...). 

Geralmente a galera que não está aprovando aquela briga fica calada. Não intervém 

muito, senão acaba sobrando para a pessoa um pouco.” “Já tive que separar briga, tava 

todo mundo ficando exaltado”. 

Um trocador conta uma de suas experiências no 498: 

 

Três caras entraram normalmente no ônibus, pagaram passagem e tudo mais, e pareciam 

ser direitos, mas depois, do nada, caíram na porrada no fundo do ônibus, ninguém 

entendeu nada. Quebraram um vidro na parte de trás, e [o fiscal] ficou puto. Mas não 

tinha como fazer nada para parar eles. 

 

Fora a questão do desentendimento que pode chegar à agressão física, e tendo sido 

o conforto deixado de lado – com o lugar para sentar-se virando piada, como diz uma 
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diarista moradora de Bonsucesso: “Só dá para sentar se for no colo do motorista” –, 

outro problema surge no interior do ônibus: o “abuso” de alguns passageiros no sentido 

de uma “invasão de espaço” dos outros. Um morador da Zona Oeste diz achar “chato 

quando [alguém] viola a privacidade especialmente do som e privacidade do espaço. As 

pessoas que sentam com a perna muito aberta ou com os braços muito abertos, sentam 

muito esparramadas pelo ônibus e acabam invadindo o seu espaço”. Um da Penha diz 

que “escutar música alta, falar alto, acho que incomoda”. Uma moradora da Taquara, 

que “as pessoas, elas falam alto no ônibus, elas ouvem música alta, não botam fone. 

Essas situações me incomodam. (...) Acho que é o básico da educação. (...) Tem gente 

que também pede por conflito. O motorista passou dois passos do ponto, já quer brigar”. 

“No ambiente do ônibus, tudo é muito influenciável”, conclui um passageiro sobre o 

espaço limitado de um ônibus, onde todos acabariam sendo envolvidos pelas 

adversidades ocorridas no mesmo. 

Mas a questão da invasão é fortemente problematizada, e toma relevância neste 

estudo, principalmente em minhas conversas com mulheres, na figura do homem que se 

aproveita de mulheres. Este protagoniza situações de abuso do corpo das passageiras, 

aproveitando-se principalmente dos momentos de lotação para tocar ou abordar usuárias 

com que tem contato, compondo um dos signos que compõem o “fantasma da 

violência” (Misse, 1999). Torna-se, assim, motivo de um alerta: “Eu vou tentar me 

esquivar, quando eu vejo que é um homem [que passará no corredor].” “Homens 

tentando puxar assunto comigo e aí eu respondia educadamente, mas não dava trela e 

um já ficou muito puto.” “Tenho muito medo de tarado no ônibus.” “Penso [que podem 

ter tarados no ônibus], sempre bom pensar. Melhor evitar do que passar certas 

situações. (...) Muitas vezes sento na frente por causa disso”. 

Certos passageiros que embarcam no ônibus pela Taquara reclamam da pouca 

quantidade de veículos em relação ao número de passageiros ou da falta de opção de 

transportes diferentes do ônibus, como o trem ou o metrô. A linha 332, às 18h, por 

exemplo, saindo do ponto final do Castelo, tem seus 37 assentos rapidamente ocupados. 

Apesar de indicar caberem 41 pessoas em pé na extensão do veículo, apenas com 20 

pessoas o coletivo já parece estar cheio: “Aqui cabem 41 pessoas se botar gente uma no 

cola da outra” e “Isso daí é para fazer lata de sardinha com a gente”, argumentam duas 

usuárias da linha sobre o número comunicado da lotação. Na parte do trajeto de 

Copacabana ao Recreio dos Bandeirantes se torna difícil contar quantas pessoas estão 

no ônibus. Diante de quadros como esses, uma passageira em pé no corredor comenta 
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em tom irônico com sua colega: “Não sei se coloco a bolsa atrás para evitar safado de 

passar ou se deixo na frente mesmo para não me roubarem”. Em um ônibus cheio, a 

usuária se mostra em dúvida entre se proteger da possível atitude de um homem que 

poderia se aproveitar da mesma, colocando a bolsa na parte de trás de seu corpo, área de 

contato com os passageiros na passagem pelo corredor, ou correr o risco de ter que lidar 

com um “safado” sem a proteção da bolsa, para prestar mais atenção quanto aos 

pertences dentro da mesma, pois ela considerou a possibilidade de furto caso não 

atentasse para as pessoas que poderiam mexer em suas coisas. 

“Desencosta!”, diz com veemência uma adulta sentada ao meio da extensão de um 

498, em um assento de contato com o corredor do ônibus, para um rapaz que estaria se 

“esfregando” nela, como a mesma relatou. “Amiga, me dá sua pasta para usar de escudo 

aqui”, diz uma jovem em pé que gostaria de usar um objeto para evitar o contato com os 

homens que passavam por ela em um 474. Normalmente se pede, em um ônibus cheio, 

que as pessoas no corredor retirem as mochilas/bolsas das costas para melhorar o fluxo 

de passageiros no veículo, mas ter um objeto atrás dos corpos pode ser justamente uma 

forma de impedir situações de abuso para as mulheres. 

Uma ex-moradora da Taquara conta que alguns homens já ficaram olhando para 

ela ou mesmo puxaram conversas que normalmente seriam desrespeitosas, como 

comentários a respeito de seu corpo, atenção sobre suas roupas e demonstração de 

interesse em relações sexuais com a mesma. Em uma das vezes, um homem chegou a 

saltar do veículo para segui-la: 

 

Eu tava no [assento ao lado do] corredor, aí ele sentou no lado também. Ficou só o 

corredor separando a gente. E ele olhando para minhas pernas e eu fingindo que não tô 

vendo. E aí na hora que eu resolvo saltar, ele resolve saltar junto comigo. Aí veio me 

seguindo, atrás de mim me chamando: “Ei, psiu”, não sei o quê, blá blá blá. Aí comecei a 

andar mais rápido. 

 

A mesma disse que só se sentiu mais tranquila no caminho após passar por uma 

viatura da Polícia Militar, o que acredita ter desmotivado o homem de segui-la. E ela 

complementa a descrição ao dizer que o ônibus cheio não é condição única para esse 

tipo de situação: “Já passei por situações do cara ficar roçando no meu braço assim. 

Tipo, ele em pé, e tinha total espaço porque o ônibus não estava tão lotado. Tinha total 
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condições de ficar em pé do meu lado, mas sem ficar encostando em mim, mas ficou 

roçando em mim. No meu braço”. 

Mais passageiras sugerem o mesmo: “[Eles ficam] roçando sem a mínima 

necessidade.” “Passam a mão.” “[Quem não é tarado] toma cuidado em não ficar 

roçando.” “Eles já te olham de forma diferente.” “Os ônibus às vezes nem tão cheios.” 

Então, essa é uma questão sobre a qual as mulheres recorrentemente comunicam 

preocupação e para a qual, como analisaremos, mobilizam a evitação. 

Também temos as situações em que ocorre um furto. O tipo presenciado e que 

escutei mais relatos sobre foi o caso de furto pela janela, principalmente de celulares: 

 

Quando comecei a voltar de ônibus da Freguesia, presenciei várias vezes esses moleques 

pegando celular. Não só moleques, né [risos], pessoas pegando o celular. Mas na maioria 

das vezes eram moleques que passavam na janela e pegavam. Ou, então, teve uma amiga 

minha que foi furtada. Pegaram os óculos dela e ela tava dormindo, eu não presenciei. Ela 

tava dormindo na janela e pegaram os óculos dela. (...) Arranharam a cara dela. 

 

Embora tenha presenciado e escutado relatos sobre furtos em uma série de 

diferentes locais durante o trabalho de campo, onde esse tipo de ocorrência me pareceu 

mais amiudado foi no Centro. Às 10h, em um 474 na Avenida Presidente Vargas, altura 

da Rua Uruguaiana, o ônibus para em um ponto para embarque e desembarque de 

passageiros – levando bastante tempo para realizar tal atividade, pois havia muita gente 

descendo. Algumas pessoas no interior do veículo, voltadas para a calçada, começaram 

a gritar: “Ah!” “Cuidado!” “Vaza, rapá!” “Fecha a janela!” Um rapaz na rua tentou 

arrancar a bolsa de uma mulher no coletivo pela janela, mas não conseguiu. As pessoas 

gritaram e o assustaram, ele parou de tentar puxar a bolsa e saiu andando irritado, 

inclusive dando um soco e um chute no ônibus, depois atravessando a rua. Nos últimos 

bancos um homem diz para os passageiros ao seu lado: 

 

Já viram aquele programa na Discovery, que tem um bando de gnu andando 

despreocupados, e os leões só ficam observando de fora, esperando para dar o bote, vão lá 

e nhac? Então, nós somos os gnus, esses caras são os leões. Eles nem saem da rua, olha 

lá. Todo mundo sabe quem eles são e eles ficam vagando tranquilos. É só botar um 

policial a paisana ali, ficar esperando, que não tarda. Aí é só dar o flagrante e prender. 

Todo mundo sabe quem eles são. 
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Na semana seguinte, eu estava no mesmo ponto, mas dessa vez a pé, esperando 

pelo 474. Antes de o ônibus chegar, passaram pelo local uma série de coletivos. Um 

deles estacionou para o desembarque dos usuários. Com isso, um rapaz, de bermuda, 

camisa sem manga e chinelo, que estava no ponto além de mim e outros passageiros, 

aproximou-se do veículo e tentou tomar o celular de um passageiro pela janela, mas não 

conseguiu. Após a tentativa, o que gerou gritos dentro do ônibus parado, ele começou a 

andar de volta ao ponto, rindo e comentou com o que parecia ser um colega, “Tá foda, 

nego já tá esperto”, e sentou-se no asfalto. Nesse momento, as pessoas próximas a eles 

se deslocaram para outro ponto e/ou embarcaram em algum coletivo que estivesse 

passando. 

As pessoas que se utilizam dos coletivos costumam advertir os outros sobre a 

possibilidade de furtos em determinadas situações, como quando alguém sentado na 

janela está falando ao celular, está com a mochila aberta – preocupação não com a 

possibilidade de simplesmente se perder alguma coisa, mas de se ser furtado –, quando 

alguém caminha à noite pelo entorno da Central do Brasil, no Centro, entre outras 

ocasiões. 

Já a possibilidade de roubos é por vezes comunicada pelos usuários em relação a 

um procedimento de ação do(s) outro(s) conjugado com a área da cidade atravessada. 

“Duas pessoas que sobem juntas, de ficar um olhando para o outro muito, de ficar 

olhando para trás, (...) não penso duas vezes em descer do ônibus”, diz uma passageira 

do 498 sobre suas preocupações ao passar por certos lugares da Zona Norte. Em um 

474, presenciei a conversa de um casal sentado à minha frente – estava em pé no 

corredor na mesma altura em que o casal estava sentado – sobre dois passageiros que 

entraram e lhes causaram suspeita: ambos olharam para os rapazes passando pela roleta 

e sentando em lugares distintos. Então, conversaram: 

 

– [Vamos] descer? 

– Tá achando estranho? 

– Ah, não tô me sentindo segura, não. 

 

Ouvindo a conversa, perguntei intrometidamente sobre o foco dos comentários, 

para o qual recebi a resposta do homem: “Ah, esses caras. Eles nunca agem sozinhos. 

(...) Sobem no ônibus como passageiro normal, mas ficam agindo estranho. Eu, pelo 

menos acho suspeito”. 
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Uma estudante moradora da Taquara conta que já ouviu histórias de seus pais 

sobre roubos por eles sofridos. Ao me narrar ambas, ela destacava a forma de agir que 

seus progenitores relatavam sobre aqueles que os roubaram: em uma das vezes, um 

homem entrou pela frente e outro por trás, os dois teriam analisado durante um tempo o 

ônibus até decidirem assalta-lo; na outra, dois homens embarcaram juntos pela porta 

traseira no momento de desembarque dos passageiros e simplesmente assaltaram o 

coletivo. Ao expor as situações, a moça diz ficar atenta a “certas pessoas” que 

embarcam em dupla nos coletivos, e a como agem, ainda dependendo dos lugares 

atravessados pelo ônibus que “podem ser perigosos” – mas ela diz que isso não 

consome sua atenção em todas as viagens de ônibus, ou seja, apenas em determinadas 

circunstâncias ela fica alerta. Portanto, são situações em que a indefinição do 

procedimento de ação do outro leva a um estado alerta dos passageiros. 

Agora tratarei de situações ligadas a certas localidades da cidade e que marcam as 

linhas cujos trajetos as incluem. Os coletivos que cortam o Centro – neste trabalho, 474 

e 498 –, por exemplo, à noite, apresentam passageiros mais alertas àquilo que os ronda: 

“Não tenho medo, mas fico de olho.” “Você começa a ficar um pouco mais alerta.” A 

imagem do furto, inclusive, aparece com mais força nesta região: “Tem muito furto lá 

[no Centro], né?” “Só tem malandro na Central de noite. Se der mole, [você] perde 

tudo”.  

As pessoas sublinham em suas conversas as linhas que evitam por considerarem 

mais perigosas e/ou mais problemáticas. Trata-se de um conhecimento partilhado no 

cotidiano entre os passageiros, demarcando suas práticas de locomoção em que 

demonstram desenvoltura no ambiente vivido. Assim, já presenciei conversas 

ponderando sobre o 474, o 350 (Irajá-Passeio), o 485 (Penha-Praça Gal. Osório), o 410 

(Praça Saens Peña-Gávea), e algumas linhas que passam pela Autoestrada Grajaú-

Jacarepaguá. 

O 474 é, mais uma vez, um bom exemplo. Na mesma, como já dito, alguns 

moradores do Jacaré embarcam sem arcar com a tarifa do ônibus com permissão dos 

motoristas, e não são reconhecidos por alguns passageiros pagantes como usuários, por 

não pagarem a passagem27. No entanto, os usuários pagantes por muitas vezes os 

identificam como “arruaceiros” ou “meninos perigosos” – na maioria das vezes 

                                                           
27 Apesar dessa caracterização por parte de alguns passageiros, encaixei neste estudo esses moradores no 

tipo social do passageiro, pois os mesmos se utilizam do serviço oferecido pelos coletivos e a 

desconfiança dos outros não nega esse caráter. 
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observadas, tratava-se de grupos de jovens embarcando de graça nos ônibus –, por 

exemplo, de forma que os pagantes afirmam sofrer preocupação, alerta e insegurança. 

É com base no seguinte tipo de situação que o 474 é um ônibus evitado: 

passageiros pagantes, alguns motoristas e trocadores sentem-se com medo ou 

apreensivos em relação aos que tentam embarcar de graça nos coletivos pelo bairro do 

Jacaré a partir de suas experiências ou do que escutam falar. Esse tipo de situação é 

constante na linha. As pessoas observam isso e projetam um “perigo” potencial que os 

moradores do Jacaré carregariam, para o qual mobilizam práticas de desconfiança – o 

que conta é o caráter típico da ocorrência em uma situação tipificada (Schütz,1943), são 

situações que influenciam na forma como as pessoas se comportam dentro de um 

ônibus, contribuindo para a composição de nossa teoria substantiva. 

Com isso, os usuários constroem e comunicam sobre o 474 da seguinte forma: 

 

– Um ônibus problemático. 

– Evito mais o 474 (...), tem um itinerário mais extenso e também tem esse tipo de gente, 

entra muito pivete por trás, muitas pessoas por trás. (...) [Indo] para o Jacaré ou até para 

outros lugares, a gente não sabe. Mas sempre tem alguma confusão, alguma coisa assim. 

Escuto bastante que ela é perigosa (...). Eu evito, né. Nunca passei por coisas assim dentro 

da linha, mas evito. 

– É ruim até para outros moradores do Jacaré. 

 

Com isso, inclui-se os moradores do Jacaré em uma expectativa social 

subjetivamente ligada, de algum modo, à transgressão, ligando-os à “sujeição criminal” 

(Misse, 1999). Com base nas regiões e bairros pelos quais passa a linha 474, gera-se 

uma expectativa negativa sobre esses passageiros (desconfia-se deles) pela experiência 

social esperada dos mesmos. Eles seriam construídos como uma “alteridade perigosa” 

que vive em comunidades pobres e para a qual a desconfiança seria direcionada (Leite, 

2000), o que afeta a forma de coexistência28 entre esses e os passageiros pagantes. 

Situação semelhante ocorre em certas linhas que passam pela Autoestrada Grajaú-

Jacarepaguá. Alguns usuários residentes da Zona Oeste a caminho, por exemplo, do 

Centro reclamam que moradores do entorno da autoestrada entram nos veículos sem 

pagar. A queixa se daria por eles lotarem os coletivos – “Às vezes entram famílias 

                                                           
28 “Coexistência” definida na relação percebida por uma descrição situada, examinando as diferentes 

formas que assumiu na realidade, como sugere Walzer (1999) 
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inteiras.” “É muita gente.” –, atrasarem a viagem – “Em todo ponto tem que parar para 

entrar alguém.” “Eles não se juntam nos pontos, que são muito próximos, aí tem que 

parar toda hora.” –, poderem ser perigosos – “Uma vez pararam o trânsito e começou a 

descer vários daqueles meninos armados.” “Quis saltar do ônibus [quando eles 

embarcaram], depois meu amigo [que continuou no veículo] disse que eles realmente 

assaltaram.” – ou colocarem a integridade física dos próprios ônibus em risco caso sua 

entrada seja negada por um condutor – pois “[jogariam] pedras e [quebrariam] as 

janelas”, como relata um ex-morador da Taquara. “É horrível, porque o ônibus fica 

marcado (...), eles tacam pedra mesmo”. 

Alguns passageiros mostram entender que a carona deve ser fornecida a esses 

moradores, pois eles seriam “muito pobres para pagar a passagem”, como argumenta 

uma passageira; outros acham que tal situação decorre de um “acordo [entre] traficantes 

de drogas locais” com as empresas e os motoristas de ônibus que atravessam a 

autoestrada, e que isso deveria ser resolvido. 

Outro problema em relação ao local em questão diz respeito aos tiroteios 

ocorridos na região. Alguns passageiros reclamam de ter que passar momentos de 

“pânico”, como caracteriza um jovem morador da Taquara, em suas viagens pela 

Grajaú-Jacarepaguá: 

 

Tenho bastantes amigos que contaram que passaram por tiroteio na Serra. Eu já passei por 

tiroteio na Serra também uma vez, e tivemos que deitar no chão. Foi no meio da Serra. 

(...) Eles estavam instalando essas UPPs e deu um conflito entre bandido e policial. E a 

gente estava passando pela Serra na hora. Assim, eles fecharam a Serra na hora que o 

nosso ônibus estava passando. Nosso ônibus foi o primeiro a não passar. Mas a gente 

estava no meio da Serra e não tinha retorno. A gente parou no meio da Serra. Tipo 

subindo. Aí começou o tiroteio, aí todo mundo abaixou. Maior doideira. A gente ficou 

meia hora assim. Aí, quando acalmou, o guarda teve que liberar a passagem, a gente foi 

um pouquinho mais para frente até pegar o retorno, porque ele não deixou a gente descer. 

A gente teve que voltar para ir por baixo, pelo Méier. Não estava dando para passar. 

Estava em esquisito o negócio. Foi meio horrível. 

 

O autor afirma que tal situação é algo que, por vezes, lembra e pondera no 

decorrer de suas viagens. Uma ex-moradora da Taquara diz que tiroteios são 

recorrentes: “Recentemente tem rolado muito tiroteio lá, né? Por causa da ocupação da 

UPP naquela região. E uma amiga minha já passou uns apertos lá, esse ano [2014], 
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tiroteio e tal”. Outros usuários reclamam de tal situação em certas áreas da Avenida 

Brasil: “Já quase peguei tiroteio lá, é complicado.” “Aquele último tiroteio que teve... 

Aí, que nervoso.” “Nunca passei, não, mas dá um estalo e agente já olha para o lado”, 

diz um passageiro sobre o fato de que um som, ao lembra-lo de um tiro, já desperta um 

estado alerta no mesmo – tirando-o da atitude blasé (Simmel, 1979) típica das 

metrópoles. 

A Avenida Brasil também é marcada na fala das pessoas pelas possibilidades de 

roubo: “A gente sabe que na [Avenida] Brasil tem mais roubo.” “Nunca fui assaltado, 

nem tenho muito medo, mas sei que acontece bastante.” “Tenho amigos que já foram 

roubados ali.” Uma série de considerações sobre perigo na cidade é feita com base em 

experiências passadas ou com base no que se escuta falar por amigos, familiares e 

companheiros de trabalho ou mesmo por boatos e informações veiculadas na imprensa. 

Por fim, casos similares aos das pessoas que entram de graça na Autoestrada 

Grajaú-Jacarepaguá e no Jacaré ocorrem com as linhas que passam pela Central do 

Brasil em relação aos jovens que andam por lá e são entendidos por muitos passageiros 

como “crackudos”. Estes são representados pelas pessoas como usuários de droga que 

vagueiam pelas ruas e tentam embarcar nos ônibus de graça, seja entrando pela porta de 

trás, pela porta da frente sem atravessar a roleta ou pelas janelas. Os mesmos são fonte 

de preocupação, pois seriam “agressivos”, “não respeitam ninguém”, “são muito 

abusados”, “podem andar armados”. Como diz um usuário do 498, ali “tem muita 

população de rua, usuários de crack. Geram uma preocupação de assalto”. 

No 498, às 19h, próximo à Central do Brasil, três jovens sem camisa fazem sinal 

para o ônibus e o motorista não para. Eles começam então a correr atrás do coletivo 

quase até a altura do Sambódromo. Quando o veículo para nos sinais, os jovens 

alcançam-no, mas o condutor não abre a porta traseira. Em uma das vezes, um deles 

tenta entrar pela janela traseira do carro e pede ao passageiro sentado naquele local para 

chegar para o lado e dar espaço. Um usuário de pé e reparando a situação grita: “Desce 

daí, rapá! Vai sujar o passageiro que pagou? Sai, crackudo!” O rapaz desce da janela e 

vai embora. O passageiro que gritou comenta que conhecia o rapaz que se pendurou: 

“Era um maluco tranquilo, mas entrou para o crack e agora só faz merda”. 

Como em outros exemplos similares, os “crackudos” – ou, uma vez que se trata de 

uma representação, aqueles que se imagina serem usuários de crack, mas que integram 

um estigma social que equaliza quaisquer moradores de rua e os viciados na droga – 

também geram certa preocupação ao terem sua presença no ônibus negada, pois os 
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mesmos poderiam arremessar pedras e tentar agredir os funcionários e usuários. São 

situações que demandam a atenção e, por vezes, ação dos outros passageiros. Após 

descer de um ônibus ao qual jovens ameaçavam atear fogo por uma discussão com o 

motorista, uma das passageiras diz para a outra: “Quando eu te chamar, você vem! Pô, 

com aqueles vagabundos lá dentro e você viajando”, indicando que sua amiga deveria 

ter prestado mais atenção na situação que acabara de ocorrer, pois, por exemplo, teriam 

passado por uma ocasião entendida por sua colega como perigosa sem agir de acordo 

com o que esta julgou necessário. 

 

 

4. ‘Hell de Janeiro’: uma distopia realizada 

 

4.1. Distopia realizada 

 

Para mostrar como esses exemplos compõem uma distopia realizada, antes devo 

apresentar duas grandes fontes de inspiração para a construção do conceito. Uma delas 

diz respeito à ideia de “utopia realizada”, de Luc Boltanski (1990), e a outra à leitura 

que Werneck (no prelo) propõe sobre o conceito de sociabilidade violenta, que 

Machado da Silva (1993, 2004, 2010) vem desenvolvendo desde a década de 1990. 

No que diz respeito à primeira ideia, aproveito-me analogicamente de seu quadro 

conceitual, que Boltanski usaria, posteriormente, em parceria com Thévenot, para 

fundamentar as ideias de cité e mundo (1991). O conceito proposto como utopia 

realizada traça um percurso que volta à cidadela grega (de ordem aristotélica), sendo 

justamente exemplificada pela polis: um lugar em que a questão da paz encontra sua 

resolução na dissolução de todas as diferenças entre os homens até alcançar uma utopia 

realizável. Boltanski (1990, pp. 150-151) escreve:  

 

[As] velhas construções utópicas, visando um ideal inacessível, não têm nada a ver com 

as pessoas de nosso mundo que, não tendo em sua maioria nunca aberto um livro de 

Hobbes, de Saint-Simon ou Rousseau, nada têm a ver com eles. São termos como 

“utopia” ou “ideal”, colocados de forma oposta à “realidade”, que servem de pivô à 

crítica. Eles não podem ser mobilizados sem exame porque a utopia existe. É possível 

construir mundos imaginários apresentando pelo menos um certo grau de sistematicidade 

e coerência. (...) Devemos então ser capazes de diferenciar não apenas entre utopias 
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impossíveis e utopias realizáveis, mas também entre utopias realizáveis e utopias 

realizadas. 

 

As utopias são, nesse sentido, diferentes formas de generalidade que converteriam 

a diferença de grandeza (posições hierárquicas situacionais, como já dito) em uma 

simulação de igualdade, em “equivalência”, e, portanto, legítimas, aceitáveis pelos 

atores. Tais generalidades diriam respeito, nos termos de Boltanski e Thévenot 

(2006[1991]), a diferentes cités: um mapeamento das utopias projetadas pelos atores em 

termos de justiça, então  modelizadas de formas variadas e finitas (são seis as propostas: 

a inspirada; a doméstica; a cívica; a de opinião; a mercantil; e a industrial). Os autores 

propõem essa construção, pois percebem, por meio de uma vasta matriz empírica, que 

os atores, quando questionados, operam por justificações referenciadas a diferentes tipos 

de bem comum, sendo tal procedimento considerado legítimo pelas outras pessoas na 

medida em que fizesse referência a uma dessas cités. 

Mas, como sugere Botanski, “[u]ma utopia é realizada, e merece o nome de cité, 

quando existir na sociedade um mundo de objetos a permitir agenciar as provas cuja 

avaliação supõe o recurso ao princípio de equivalência dos quais essa utopia 

implemente sua possibilidade lógica” (Ibid., p. 151). Então, na prática não é apenas 

possível projetarmos uma utopia realizável, mas lidamos igualmente com referências 

dadas no mundo sobre a mesma: há utopias realizadas. Boltanski coloca que cada 

mundo correspondente às cités mencionadas tem sua própria forma de realizar provas, 

todos possuem um modo de conhecimento próprio. As provas devem, então, tomar 

lugar na realidade para que as pessoas possam colocar suas grandezas em prática: elas 

devem carregar demonstrações baseadas em diferentes elementos de um dado mundo 

para serem consideradas legítimas. Assim, variados objetos e coisas (materiais ou não) 

devem ser introduzidos nas situações de disputa. 

Em suma, há metafísicas morais orientando a utopia das ações sociais e mundos 

constituídos por meio delas, de forma que há distintos quadros referenciais para 

diferentes mundos. Estes correspondem à vida prática, às situações pragmaticamente 

constituídas e aos variados estados de grandeza assumidos pelos participantes de tais 

situações. Boltanski e Thévenot, então, para “operar” as cités, descem da abstração de 

metafísicas morais em direção aos “mundos comuns”, habitados por variados pessoas, 

coisas, discursos, entre outros elementos, compondo planos de dispositivos mobilizados 

pelas pessoas para constituir provas de competência. 
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O segundo ponto a ser mencionado neste tópico se dá, como exposto, pelo 

deslocamento do conceito de “sociabilidade violenta” como representação social 

articulada, como metafísica moral de efetivação. Para Machado da Silva (2010), desde 

os anos 1990, no Rio de Janeiro, vem se desenvolvendo uma ordem social específica 

que carrega um padrão de sociabilidade nomeado de “sociabilidade violenta”: uma 

forma de vida singular em que a força física, com ou sem instrumentos que a 

potencializem, “deixa de ser um meio de ação regulado por fins que se deseja atingir, 

para se transformar em um princípio de coordenação (um ‘regime de ação’) das 

práticas” (Id., Ibid., p. 286). Em outras palavras, a violência se tornaria, nesse contexto, 

um fim em si mesmo, inseparável de sua função instrumental como recurso para a ação. 

E os portadores de tal sociabilidade não possuiriam moral, no sentido de que não teriam 

como apresentar justificativas para seus atos. 

Werneck (no prelo), por sua vez, afirma que, até o limite em que foi conduzida, a 

sociabilidade violenta tem se prestado como uma versão limite e radicalizada da 

realidade, a servir como plano de fundo para situações de violência extrema. A partir 

disso, ele observa ser possível propor um deslocamento quanto ao conceito (em que me 

apoio para pensar a distopia realizada): independentemente de a sociabilidade violenta 

estar no mundo ou não, ela está nas cabeças das pessoas. Com isso, o autor não entende 

sua existência apenas no plano empírico, mas também não no plano da imaginação. Em 

vez disso, ele enxerga seu potencial como uma poderosa representação social e, na 

dimensão de uma matéria abstrata, como uma metafísica de efetivação. 

Portanto, pensa na “sociabilidade violenta” de maneira a refletir seu uso como o 

que nomeia de dispositivo de efetivação (Id., 2012b), ou seja, algo de que pode se lançar 

mão a fim de fazer com que uma ação moralmente orientada seja factível. Pois, para 

além das questões quanto à sua comprovação empírica, a ideia de sociabilidade violenta 

carregaria um dado que a complexifica: os atores acreditam nela. Chega-se a uma ideia 

de tal ordem como uma abstração sobre o mundo operada pelos atores sociais. 

Portanto, a sociabilidade violenta seria percebida nativamente pelos atores em 

suas situações cotidianas no Rio de Janeiro, de forma que a representação a respeito 

dessa sociabilidade se apresentaria como um dispositivo moral abstrato para efetivar 

ações baseadas na imposição pela mobilização de grande quantidade de força 

desproporcional. Assim quando como tratei do termo de utopia, os atores compreendem 

a necessidade de preenchimento das ações práticas com um conteúdo abstrato (WEBER, 

2001 [1904]), alocando-as em uma lógica que garanta sua efetividade, sua geração de 
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consequências. E se ela é capaz de permitir a atores mobilizarem “violência”, também é 

capaz de fazer os outros a temerem e a usarem como referencial para desconfiar. 

Assim sendo, para falar em uma “distopia realizada”, ou seja, para construir a 

ideia de um quadro referencial a carregar distintos signos (práticas violentas) de um 

perigo social difuso cujos efeitos tomam forma no mundo real e não apenas em 

fantasias, trato de algo ancorado no mundo (diferenciando-se, portanto, de distopias 

puramente abstratas), já que se constitui em dispositivos efetivamente usados pelos 

atores. 

A distopia realizada é, assim, uma projeção dos problemas que dizem respeito à 

“violência urbana” com que os atores acreditam lidar em suas rotinas (como roubo, 

furto, desentendimentos, agressão e abuso), apresentando provas dos mesmos, como 

vimos nos exemplos dados anteriormente neste capítulo. A distopia realizada é 

composta, então, por uma série de elementos que tomam forma no deslocamento das 

pessoas pela cidade e em relação aos quais mobilizam práticas de desconfiança. Os 

fatores considerados como perigosos, assim, são levados em conta no imediatismo 

situacional da ameaça à integridade física e patrimonial de cada um (entendidas pelas 

pessoas como algo estritamente necessário de ser protegido, o que construo como uma 

forma de bem, o bem básico, a ser exposto no capítulo 4); o que nos leva a lançar mão 

de dispositivos de desconfiança. 

Portanto, são signos a comporem a experiência urbana e efetivamente 

considerados pelos atores a partir de suas “bagagens de experiência” pela cidade, sendo 

usados pelos mesmos como referência para a locomoção em diferentes lugares. Trata-se 

de um quadro referencial sobre o qual as pessoas conjecturam e que acreditam as 

circundar em viagens de ônibus, e para o qual diferentes práticas se manifestam. Não se 

trata de dizer que o Rio de janeiro seja de fato um inferno (como sugere um passageiro, 

ao se referir à cidade – adjetivada como “maravilhosa” pelo escritor maranhense Coelho 

Neto – como “Hell de Janeiro”), mas essa representação pode servir como um quadro de 

referência abstrato de desordem, de que os atores podem lançar mão para efetivar suas 

ações desconfiadas. 

 

4.2. Possibilidades de vitimização 

 

Para James (1909), a realidade se constitui e se reconstitui sempre que um novo 

fato é adicionado à experiência: esta é um resultado provisório que se encontra em 
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constante mutação. Inspirado pela abordagem pragmatista, e sobretudo em Dewey, 

Cefaï (2009), por exemplo, elabora um conceito de experiência que inclui dimensões de 

afetividade, sensibilidade, memória e imaginação. 

Portanto, tendo em vista as experiências destacadas até então e que tomam forma 

no Rio de Janeiro, trata-se de dizer que as pessoas atuam afetivamente sobre o que 

veem, vivenciam, escutam e lembram, podendo mobilizar a desconfiança em relação a 

algo ou alguém: 1) desconhecido – um fator integrante do viver na cidade (Simmel, 

1979) –, na medida em que, com base no que costumariam observar ocorrer, embasadas 

em seus conhecimentos passados – como uma “regra de experiência” (Weber, 1993) a 

partir da qual desenvolvem um know-how do que acontece na cidade e de como se deve 

percorrer a mesma –, projetam expectativas negativas para lidar com riscos, com o 

imponderável, em relação à integridade física e patrimonial; 2) a partir do entendimento 

de que alguns atores e/ou lugares da cidade seriam efetivamente perigosos – ou seja, 

pela rotulação dos mesmos. O conhecimento cotidiano ideal trata-se de possibilidade – 

“likelihood” (Schütz, 1943) –, então, de “antecipações de futuros estados de coisas [que] 

são conjecturas sobre o que deve ser esperado ou temido, ou na melhor das hipóteses, 

sobre o que pode ser razoavelmente esperado” (Id., Ibid., p.137). 

As situações vividas pelos pesquisados são construídas juntamente na relação de 

cada um com outras pessoas e objetos presentes no ônibus. Mas com quem dividiremos 

o espaço, suas intenções e o que acontecerá no decorrer da viagem são questões cujas 

respostas são imprevisíveis. No entanto, para que a rotina tenha continuidade frente às 

projeções de perigo dos atores, há elementos que os permitam agir ainda que tenham 

receio, ou que lidem com uma situação em que um crime efetivamente ocorra. 

Proponho que a desconfiança seja uma gramática efetivamente mobilizada pelos atores 

para lidar com a distopia realizada. 

Machado da Silva (2010) liga a “violência urbana” à produção de uma linguagem 

prática (Id., Ibid., p. 286), a servir como referência comum às ações das pessoas e 

permitir um amplo repertório de variações de ações possíveis, tornando-se um quadro 

de referência para a ação das mesmas na cidade. Nesse sentido, ela seria o centro de 

uma gramática produtora de uma compreensão prático-moral de boa parte da vida 

cotidiana, uma referência a conferir sentido às práticas corriqueiras e ao debate coletivo, 

constituindo um agrupamento complexo de práticas conformadoras dos conflitos 

sociais. 

Na linguagem da violência urbana, 
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[c]ada vez mais as relações com o Outro são vividas e pensadas estritamente no nível dos 

contatos interpessoais que ocorrem durante o exercício das rotinas cotidianas. Essas 

interações, por sua vez, passam a ser evitadas ao máximo, uma vez que é nelas que estaria 

contido o perigo de interrupção da simples repetição regular das atividades ordinárias. 

Dessa forma, é no plano interpessoal que as relações com o Outro se convertem em tema 

de desconfiança, medo e insegurança. Em consequência, as dúvidas cada vez mais 

intensas quanto à continuidade das rotinas estimulam expectativas e demandas de 

isolamento, afastamento e evitação do Outro, que seria o responsável pelo perigo de 

interrupção no fluxo das atividades diárias. (...) As “classes perigosas” reaparecem, assim, 

encarnadas no “vizinho diferente”, com o perigo e a desconfiança envolvidos na relação 

com o Outro sendo definidos no imediatismo da ameaça à integridade física e patrimonial 

de cada um, que são os pressupostos da continuidade regular das atividades rotineiras. 

(Machado da Silva, 2010, p. 287). 

 

Novamente lidamos com o entendimento de uma alteridade na cidade em que 

determinado perigo difuso estaria localizado. No entanto, o que há aqui de contribuição 

para meu estudo é a forma como os relatos, as experiências e expectativas dos 

pesquisados estiveram relacionadas com um perigo imediato quanto à integridade física 

e patrimonial de cada um: ser furtado na Central do Brasil, ter o corpo invadido por 

outros em um ônibus cheio, ser agredido por um passageiro irritado ou por “crackudos” 

do centro, presenciar uma baderna dos jovens do Jacaré, ser roubado pelos moradores 

da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Todas as imagens dizem respeito a um outro que 

pode ser (isto é, representado como) danoso em relação aos fatores mencionados. A 

forma como se dá o uso da cidade pelas pessoas está relacionada com tais elementos. 

Trata-se de um panorama em que são variados os referentes em relação a um 

signo de insegurança e “perigo social” (Misse, 1999). As possibilidades de vitimização 

podem ser entendidas de diferentes formas pelas pessoas que se deslocam pela cidade, 

como vimos nos exemplos dados no decorrer deste capítulo, e agora as aloco em dois 

diferentes tipos. 

 

4.2.1. ‘Não dá mais para confiar’: os efeitos de um evento marcante e/ou do 

desconhecido 
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Aqui localizo as considerações de perigo e risco ligadas às experiências das 

pessoas na cidade, ou seja, ao que vivenciam, veem e ouvem falar sobre certos lugares 

do Rio de Janeiro, e ao fato de que lidamos com pessoas desconhecidas no decorrer de 

nossas rotinas. 

A partir de seus conhecimentos cotidianos as pessoas podem criar expectativas 

quanto ao direcionamento que uma situação pode tomar; se essas forem negativas, 

levam os atores a mobilizar práticas de desconfiança. Nesse caso, passageiros e 

funcionários dos ônibus lidam com um procedimento de ação desconhecido de outros 

no que tange à integridade física e patrimonial dos que se locomovem pela cidade. 

Lidamos aqui com exemplos em que os passageiros evitam falar no celular à 

janela do ônibus pelo Centro, sobretudo à noite; com os motoristas que evitam pegar 

passageiros sozinhos nos pontos considerados pelos mesmos como “perigosos” à noite; 

com passageiros que descem do ônibus quando veem duas pessoas em certas 

localidades subindo juntas, sentando-se separadas, mas que permanecem se olhando; 

com usuários atuando em determinadas situações a partir de histórias ouvidas; e com 

pessoas que evitam passar em algum lugar por conta do que já ouviram falar do mesmo. 

Trata-se de uma experiência que compreende lembranças e histórias, o que envolve 

signos a respeito de representações da “violência urbana”. 

Leite (2012), apoiada na formulação de “cidade partida” de Ventura (1994), 

refere-se a um discurso predominante a construir o Rio de Janeiro como cenário de 

arrastões, roubos, sequestros, tiroteios, “balas perdidas”, baderna, chacinas, entre outros 

elementos tomando forma na vida cotidiana dos cariocas. Deparei-me com a 

consideração de alguns desses elementos e suas possibilidades de ocorrência nos relatos 

e conversas com as pessoas. Neles lidamos com a percepção de uma ameaça difusa que, 

nesses casos, é considerada ainda que nunca tenha sido vivenciada. 

Um evento marcante, como um roubo ou um tiroteio, pode causar efeitos que 

perduram na vida cotidiana e se desdobram na mesma. Há situações em que o passado 

não seria sentido como passado para as pessoas, provocando uma sensação no presente 

marcada por uma “antecipação temerosa” (Das, 2007, p. 98). Quero destacar, então, que 

o perigo de ser violado pode não estar no passado para quem passa por determinadas 

situações e mesmo para aqueles que não tenham sido vítimas diretas do ocorrido: uma 

pessoa que tenha apenas ficado sabendo de histórias, como a taquarense cujos pais 

foram assaltados duas vezes no ônibus, pode carregar entendimentos de diferentes 

possiblidades de vitimização na rotina, como uma “vítima virtual” (Vaz, 2009). Sendo 
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este estudo baseado na observação empírica de “ações desconfiadas” e no mapeamento 

de seus procedimentos no Rio de Janeiro, grande importância é aqui atribuída à análise 

dos efeitos de um determinado trauma sobre a continuidade de situações posteriores e 

corriqueiras da vida. É a partir deles que os primeiros elementos se manifestam. 

Não à toa, então, a criação do GPTOU, em 2007, torna-se um dado significativo, 

já que ele teve aumento de demanda de seu contingente frente ao medo da repetibilidade 

futura de roubos ou situações de tensão dentro dos ônibus. As pessoas contam histórias 

do que já aconteceu com seus amigos ou familiares para ilustrar determinados perigos 

possíveis: “[Meus pais] contam histórias assim, de um cara entrar com arma e colocar 

canivete a mostra [para assaltar ônibus]”, diz uma jovem sobre sua preocupação de ir 

para a Ilha do Governador. “Minha amiga foi assaltada de fora do ônibus (...). Muita 

gente perde o celular ali”, lembra uma pessoa explicando o seu andar alerta pela cidade. 

“Meus dois filhos já foram assaltados”, diz uma senhora sobre o medo de andar em 

ônibus vazio indo para Bonsucesso à noite. 

Como outro exemplo, temos mais uma vez o 474. Em 7 de janeiro de 2014, um de 

seus motoristas foi morto a tiros por volta das 6h enquanto estava com o ônibus parado 

para a realização do embarque e desembarque de passageiros na rua São Luiz Gonzaga, 

já em São Cristóvão, nas proximidades do Largo do Pedregulho29. Em uma de minhas 

viagens na linha, em uma quinta-feira, 3 de abril, às 14h10, os motoristas do ponto final 

discutiam entre si e com o fiscal sobre a necessidade de ocupação do ônibus e do 

horário de um motorista que fora assassinado. Nenhum dos condutores presentes queria 

dirigir o veículo em que a morte ocorreu, e nem queria pegar o horário dele, que 

começaria em torno das 5h30. “Só vai pegar quem quiser. Se tiver que mandar, não vão 

aceitar”, diz um motorista; “O cara foi. O que tá ali é o ônibus”, argumenta um trocador 

que não vê problema em trabalhar no ônibus em questão. “Bom, pega quem quer”, 

conclui o motorista entrando em seu ônibus, dando a entender novamente que alguns 

condutores não querem dirigir o veículo por obrigação. 

Vemos então como um dos signos de violência urbana, o homicídio, causa efeitos 

que se prolongam no decorrer da rotina dos funcionários do transporte. Alguns 

motoristas do 474 evitam trabalhar em um ônibus em que já ocorreu um assassinato: 

“Pô, já morreu um camarada ali.” “Quem quer pegar horário que teve tiroteio?” Não 

                                                           
29 Segue uma notícia sobre o ocorrido no portal online do Globo, consultado pela última vez às 16h48 do 

dia 01/12/2014: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/01/motorista-de-onibus-e-morto-em-sao-

cristovao-zona-norte-do-rio.html 
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querem ocupar a hora em que o crime teve lugar. O trauma do ocorrido se mostra 

presente, é algo que permanece sendo falado entre os motoristas. 

Por outro lado, a fonte do que causa insegurança, para a qual mobilizamos 

práticas de desconfiança, pode se dar de forma não prevista, de maneira completamente 

inesperada. Isto pode ser retirado do exemplo que abre esta dissertação. A usuária do 

498 se diz surpresa por não ter desconfiado da pessoa que praticou o roubo, tendo 

inclusive conversado com ela anteriormente: 

 

Para você ver, não dá mais para saber, sabe? Era o cara que estava comigo na fila, falei 

com ele. Aí ele entra lá e assalta, não dá para confiar mais em ninguém. (...) Não dá para 

saber. Ah, agora isso vai ficar na minha cabeça, sabe? Vou ficar pensando e pensando 

nisso, assusta de um jeito que... Até decidi ir para casa logo. 

  

Ou seja, a passageira se preocupa com o fato de uma das práticas entendidas como 

“violência urbana”, o roubo, não ter partido de alguém que ela entenderia como dela 

capaz, mas de alguém que ela até conversou. De forma que a senhora conclui que “não 

dá mais para saber”. 

Uma idosa, em Bonsucesso, no 498, às 11h do dia anterior a esse relato, me 

contou que suas filhas sempre a esperam nos pontos de ônibus quando ela “decid[e] 

tomar ônibus”, pois elas teriam “muito medo que algo aconte[cesse]”. Quando perguntei 

sobre do que elas teriam medo, ela respondeu que de qualquer um e de qualquer coisa. 

Esse tipo de afirmação marca o efeito de uma noção sobre um imponderável no Rio de 

Janeiro observado pelas pessoas em suas experiências, o que exigiria, na visão delas, 

uma série de práticas de desconfiança para a possibilitação da vida social. 

 

4.2.2. ‘Esse aí vive cheio de pivete’: o perigo esperado 

 

A gente também é do Jacaré. Mas aí pensam que somos que nem eles. Os moleques. E a 

gente também é assaltado se der mole, tem que ficar tomando cuidado toda hora. Esses 

caras só querem bagunça e a gente quer distância disso. Mas e o medo de descobrirem 

que a gente fala isso também, né? Vai que pegam a gente. (...) Aí temos que ficar 

pensando nisso nos 474, nos 476. O trabalhador não faz uma viagem tranquila. (...) Não 

dá para ficar confiando neles. 
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Nessa fala, um morador do Jacaré comunica o receio de andar pelas linhas de 

ônibus 474 e 476 (Méier-Leblon). Ele marca o problema a partir da presença, nas 

mesmas, de jovens moradores das proximidades entendidos como baderneiros, 

agressivos e possivelmente bandidos. As consequências do encontro de ambos nesses 

coletivos podem tomar diferentes formas para os moradores da vizinhança distintos dos 

“moleques”, conforme comunica o autor do relato: a) de serem confundidos por outros 

passageiros ou funcionários das linhas com um dos promotores de baderna, o que 

poderia gerar atitudes contra indivíduos que são apenas “trabalhadores”, como o mesmo 

me conta; b) de serem assaltados pelos jovens, cujas atitudes não demonstram respeito 

para com ninguém, até mesmo seus vizinhos, conforme certos passageiros comunicam; 

c) de que sejam descobertos pelos “baderneiros” como autores das reclamações em 

relação a eles, fator que seria ameaçador para sua integridade física; d) de a confiança 

ser rompida por parte dos usuários pagantes em relação aos “agressivos”, o que 

demandaria um estado de atenção para com a situação de presença dos mesmos nos 

ônibus. 

Apesar de o autor do relato ocupar a posição particular de “vizinho” daqueles que 

constituem o foco de preocupação, alguns desses elementos compõem as preocupações 

que diferentes usuários dessas linhas podem carregar pela cidade, como já vimos. A 

partir da construção de certos atores como possivelmente danosos, pois estes 

praticariam atos capazes de colocar a integridade física e patrimonial de terceiros em 

risco, a continuidade da rotina em viagens de ônibus é considerada “em perigo” nas 

situações em que tais pessoas estejam nos coletivos. 

Ao descrever a abordagem da rotulação, Werneck (2014a) sugere que, de acordo 

com a base interacionista e pragmática da mesma, ao apontarmos alguma coisa, 

baseamo-nos “na crença em uma ‘substância’ e lhe atribuímos características que ficam 

ao seu lado, ‘adjetivas’, e que, por isso, a ela tendem a aderir (ligação básica entre 

substantivo e adjetivo)” (Id., Ibid., p. 105). Trata-se da aposta “de que somos capazes de 

prever como os outros se comportam por meio de categorias gerais nas quais os 

alocamos baseando-nos em uma capacidade de discernir sua substância ‘essencial’ e 

seus ‘atributos’ característicos no momento do reconhecimento” (Id., Ibid.). 

Becker (2008[1963], p. 12) – como pode se desprender da máxima de Thomas 

citada na introdução – afirma que “as pessoas agem de acordo com sua interpretação do 

mundo (...)”, o que pode envolver suas construções a respeito de terceiros com que 

travam contato, sendo edificações visando diminuir a complexidade do futuro e mesmo 
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a complexidade moral do mundo de forma que assim se poderia evitar riscos que podem 

trazer danos (Giddens, 1991; Sztompka, 2006; Beck, 2009). Ao construir a figura do 

“empreendedor moral”, Becker (2008[1963], pp.153-157) mostra que se um empenho 

de categorização adjetiva for bem-sucedido, esta será associada ao alguém a que foi 

destinado continuadamente e, dessa maneira, se produzirá em relação à determinada 

pessoa toda uma forma de agir prescrita, produzindo previsibilidade sobre suas ações, e 

logo sobre o que se esperar dele em contatos imediatos. Ou seja, certos atores são 

rotulados e, com isso, certas expectativas negativas são esperadas deles. 

Michel Misse (1999) propõe o conceito de sujeição criminal para falar da 

experiência social a respeito de um certo tipo de agente cujas expectativas esperadas 

sobre o mesmo se ligam à acusação. Sua subjetividade e posição social seriam, então, 

elementos ligados de antemão a possibilidades de transgressão. 

São casos em que uma trajetória pessoal acaba por se transformar (nas 

representações dos atores) em identidade, sendo – ainda que intimamente – valorizada 

positivamente pelo agente, o que significa a transformação de uma identidade atribuída 

como socialmente negativa em diferença positivamente auto-avaliada. Misse coloca que 

“[a] passagem da trajetória para a identidade conclui o processo da sujeição criminal e, 

(...) constitui a chave para a compreensão de sua reprodução social” (Id., Ibid., pp. 71-

72). Assim, trata-se de um processo social que condensa determinadas práticas com 

seus agentes sob uma classificação social negativizada, relativamente estável, recorrente 

e, dessa forma, reconhecida como legítima. 

No que diz respeito aos moradores do Jacaré, da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá 

e os “crackudos” do Centro, há sobre eles toda uma expectativa construída a respeito do 

que podem fazer em uma viagem de ônibus. A presença desses nos trajetos das linhas é 

motivo de preocupação entre certos usuários, de forma que práticas de desconfiança são 

mobilizadas em relação aos mesmos, apartando-os dos ônibus. As ações desconfiadas 

aqui se manifestam a partir da expectativa efetiva de atitudes transgressão por parte de 

tais atores, como a prática de roubo, furto, agressão e baderna. 

Silva e Milito (1995) fazem uma análise do Rio de Janeiro em que os moradores 

da cidade figuram como portadores de um sentimento de vulnerabilidade. Teriam sido 

geradas projeções de possibilidades de violência que acabam por conferir base a um 

desprezo extremo em relação aos entendidos como “marginais”, aqueles identificados 

por traços negativos como possível fonte de tal violência. Os autores mostram como 



 

85 

 

essa construção está voltada para grupos de jovens, como os caracterizados como 

“pivetes” pelos moradores da cidade. 

O receio ligado a grupos de jovens que transitam por certas áreas da cidade, como 

as mencionadas neste tópico, tomou forma na pesquisa. Aquilo que os autores sugerem 

como uma “subcultura da evitação” (Id. Ibid) pode ser entendido como a recorrência de 

um conjunto de práticas de mobilização de construções negativas sobre aqueles jovens, 

no sentido de que os procedimentos de ação desses são encaixados, pelos outros 

passageiros, na possibilidade de concretização de crimes e situações de incômodo, como 

baderna. É com base nessa rotulação dos mesmos que as pessoas com que travam 

contato mobilizam práticas de desconfiança. 

Em um ponto de ônibus do 474, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana às 

14h, observo um veículo da respectiva linha estacionar e partir. Mais à frente, os 

passageiros que permaneceram no ponto escutam uma cantoria e batuques vindos do 

carro. Um homem olha para trás, vê o número do ônibus e comenta comigo: “Ah, tinha 

que ser o 474. Um dos ônibus mais zoados que já vi. Esse aí vive cheio de pivete”. Uma 

moça completa: “É, espero meia hora, mas não tomo esse”. Os jovens do Jacaré que se 

utilizam da linha são o motivo pelo qual alguns passageiros evitam usar aquela linha. 

Um morador do bairro do Pechincha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que às 

vezes utiliza ônibus que atravessem a Grajaú-Jacarepaguá, fala sobre a relação com os 

moradores do local: “A galera [passageiros pagantes] fica um pouco tensa, sim, 

principalmente quando [os moradores] entram em grupo. Quando entra um grupo de 

cinco, o pessoal já fica bem retraído (...). E a gente sempre sente o medo coletivo, a 

gente vê as pessoas comentando assim, você começa a ficar um pouco mais alerta”. Ou 

seja, há toda uma expectativa construída sobre os mesmos para o qual, como veremos a 

seguir, mobiliza-se a desconfiança. 

 



 

86 

 

CAPÍTULO 3 

CONFIANÇA E DESCONFIANÇA: DIAS DE UM FUTURO PASSADO 
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1. Considerações Iniciais 

 

Neste capítulo apresento reflexões a respeito dos conceitos de desconfiança e 

confiança. Com isso, e somado às questões destacadas no capítulo anterior – com a 

noção de distopia realizada –, mostrarei o papel desempenhado pela desconfiança no 

prosseguimento imediato da rotina na cidade do Rio de Janeiro e evidenciarei as formas 

de agir componentes do que chamo de gramática da desconfiança, principalmente pelos 

dispositivos da evitação e do afastamento. Por fim, destacarei como o próprio ônibus 

pode ser considerado como um elemento que desconfia. 

Os conceitos de desconfiança e confiança podem apresentar muitas dimensões, 

trabalhadas de formas diferentes por uma série de distintas perspectivas sociológicas. 

Inicialmente, neste capítulo, apontarei e analisarei enfoques chaves que sugiro 

subjazerem à maioria das concepções a que tive acesso sobre o conceito, ainda 

mostrando as definições em que me apoiarei para propor a gramática da desconfiança. 

No entanto, um ponto crucial a ser retomado antes de entrarmos a fundo no 

capítulo trata-se da confiança a qual me dedico. Esta se distingue daquelas que podem 

ser entendidas como confiança informacional e confiança eficiente30. Relembro a 

diferença para evidenciar que as duas últimas diferenciam-se da primeira no que diz 

respeito à agência das pessoas em relação a meios externos, inclusive outros agentes: a 

partir de tais conceitos não trataríamos de situações em que os atores exercem uma 

liberdade completa de ação, pois tais construções não abordam escolhas ou ponderações 

de diferentes alternativas em relação à forma de agir habitual e/ou segura, de forma que 

as pessoas não dependeriam apenas de própria atuação ou conduta para concretizar a 

“confiança”. As bases para ação já estariam dadas (Luhmann, 2000; Möllering, 2006). 

No caso da confiança, uma pessoa exerce a escolha de diferentes cursos de ação e 

de variadas alternativas entorno da mesma. Trabalho aqui, então, uma confiança dirigida 

a considerações sobre a ação humana em que se dá a capacidade ou habilidade dos 

atores de perceber, diferenciar e agir de formas variadas frente a perigos e riscos. 

 

 

2. Os conceitos de confiança e desconfiança 

 

                                                           
30 Considero essas definições embora as diferenciações que vou expor sobre as mesmas apresentem 

pontos não definitivos e confusos, o que pode ser visto em Trajtenberg (2006). 
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A discussão sobre confiança, como apresenta Guido Möllering (2001), pode ser 

encontrada desde Simmel (1950 [1908]; 1990 [1907]), que realiza reflexões que 

permearam a discussão futura sobre o conceito. Mas penso a temática levando em conta 

uma bibliografia sobre confiança desenvolvida nos últimos 30 anos, como pode ser 

visto em Sztompka (2006, p. 16-17) e Möllering (2006). 

A confiança é objeto central no contexto das relações no que diz respeito às ações 

voltadas para o futuro (Sztompka, 2003), pois não podemos prever de forma segura o 

que vai acontecer. No entanto, ela não seria conclusiva em relação à imprevisibilidade 

da vida, pois sempre envolveria certo tipo de desamparo por parte daquele ou daquilo 

que pode vir a confiar ou não, já que implica necessariamente a própria falta de certeza 

definitiva e/ou autonomia em relação ao outro – em nosso caso, especialmente quanto 

ao “outro que pode ser danoso” em relação à integridade física e patrimonial. 

A confiança e a desconfiança se definem apenas situacionalmente. No caso de 

uma viagem de ônibus, de quem está compondo o grupo de passageiros e funcionários 

dos coletivos, das experiências passadas dessas pessoas, dos horários em que a viagem é 

realizada, do lugar da cidade atravessado e dos moradores de tal região, por exemplo. 

São, ainda, situações que podem ser influenciadas pelos elementos que caracterizam a 

cidade do Rio de Janeiro como o quadro aqui proposto. 

Niklas Luhmann (1979) afirma que a confiança precisa ser “perceptível” (Id., 

Ibid., p. 68), pois os atores são cientes a respeito de sua precariedade, procurando 

elementos seguros nos outros e nas coisas para que ela possa se concretizar. O autor, 

com isso, propõe, como já foi dito, que a confiança é um instrumento que procura 

restringir a complexidade do futuro, sobre o qual carecemos de informação (Id., 2000), 

ainda que não seja definitiva em relação a este fator. 

Hardin (1996) propõe que experiências alternativas às que costumeiramente 

vivenciaríamos na rotina são fontes de mudanças de relações no decorrer desta, pois 

estabeleceriam uma nova base para se pensar o convívio. Com isso, o autor coloca que 

os comprometimentos mais fortes que assumiríamos com outras pessoas e coisas seriam 

aqueles moldados por nossos interesses; seria a comunalidade de interesses entre os 

agentes envolvidos o elemento fundamental em uma situação de confiança (Id., 2004). 

Logo, a (des)confiança envolve um tipo de expectativa em torno de algo que, nas 

considerações das pessoas que vivenciam um determinado momento, provavelmente 

ocorrerá em um tempo futuro, como mostra Trajtenberg (2006) ao rever a bibliografia 

sobre confiança. Giddens (1991) coloca que a (des)confiança se refere a expectativas 
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passíveis de ser frustradas ou desencorajadas, mas que a condição principal de requisitos 

para ela é a falta de informação plena. Tendo, então, a confiança e a desconfiança um 

vínculo complexo com a informação (Gambetta, 1988), está basicamente vinculada à 

contingência. 

Chateauraynaud (2012) mostra como certos fatos marcantes em um determinado 

contexto podem colocar em xeque modelos convencionais de antecipação de riscos. 

Dessa forma, não se poderia esperar que os fatos posteriores confirmassem um medo ou 

uma ameaça para que as precauções necessárias fossem tomadas (para que se confiasse 

ou não), assumindo uma atitude quanto a um possível perigo. Para muitas pessoas, 

considerar-se-ia que a confiança nessas circunstâncias estaria definitivamente rompida: 

não se poderia mais acreditar em nenhuma forma de controle do risco. Assim, a 

confiança passaria a ser estabelecida com base no andamento presente de uma situação, 

nas contingências e nas considerações das pessoas a partir de experiências passadas. 

Realizadas essas primeiras considerações, deve-se destacar que grande parte dos 

autores destacados até então veem aqueles que mobilizam a confiança e a desconfiança 

como intencionalmente racionais na medida em que tentam reduzir o risco de uma 

expectativa mal colocada por levar em conta a predisposição e motivação de outros. 

Tratar-se-ia de calcular informações disponíveis sobre os potenciais confiados. Ou seja, 

aborda-se uma dimensão racional da confiança. Mas a exigência conceitual presente 

nestas obras e necessárias para sermos capazes de falar da “confiança” e da 

“desconfiança” neste trabalho é que uma situação apresente trustors – aqueles ou aquilo 

que confiam ou desconfiam – e trustees – aqueles ou aquilo em que(m) se confia ou não 

– que não possuem informações decisivas um sobre o outro. Pois a relevância do 

conceito se deve justamente à vulnerabilidade e à incerteza na relação entre esses dois 

elementos em uma dada situação. 

Möllering (2001; 2006) destaca, fundamentado a partir de dois estudos de Simmel 

(1950 [1908]; 1990 [1907]), que considerar o mero conhecimento indutivo fraco como 

confiança é inadequado. Ele coloca um elemento adicional sócio-psicológico, quase 

religioso, ao lado da confiança, apesar de assumir que esta realmente implica a falta de 

certeza em relação ao outro. Nesse sentido, a confiança seria ambivalente, pois resolve 

um problema básico das relações sociais sem o eliminar. Isto é, ela lembra aos atores de 

forma prévia sobre uma possível ação prejudicial por parte de outras pessoas e coisas 

com que se relacionam e, ao mesmo tempo, também implica que a possível 

vulnerabilidade e incerteza carregada por uma dada ação não precisa ser problemática 
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na prática. Assim, os indivíduos poderiam viver a rotina sem uma preocupação 

constante de perigo, apenas determinadas circunstâncias despertariam neles um “alerta”. 

E este diria respeito a momentos em que pessoas passam a levar em conta os elementos 

componentes de uma determinada situação no intuito de mobilizar práticas de confiança 

ou desconfiança em relação a terceiros com que travam contato imediato ou a diferentes 

lugares pelos quais atravessam, produzindo uma maior sensação de segurança no que 

diz respeito ao agir pela cidade. 

É com isso que Möllering retorna a Simmel, pois este teria considerado um 

elemento a mais no processo de confiar ou desconfiar, como podemos ver em sua 

divisão: expectativa, interpretação e suspensão. A interpretação é algo como um input, o 

contato com a realidade, os dados a servirem de bases e razões para confiar. A 

expectativa constitui o output, o resultado do processo, cujo significado pode ser 

positivo (confiança) ou negativo (desconfiança). Como o vínculo entre os dois 

primeiros elementos é frágil, requer-se um terceiro elemento intermediário, que 

Möllering chama de suspensão, o que permite que a confiança opere mediante um “salto 

de fé”. Ou seja, informações racionais, funcionais, quaisquer que sejam observáveis, 

não constituem a base exclusiva da confiança e da desconfiança, já que é a 

singularidade que constitui a brecha preenchida pelo salto, em que se permite a 

efetivação de uma ação. São as particularidades de uma ocasião que levam à 

mobilização de práticas de confiança ou desconfiança para a concretização de uma ação 

– essa leitura ainda visa dissociar o conceito de confiança de seus efeitos, como 

familiaridade, convicção, regularidade, controle, entre outros. 

Portanto, além de estarem ligadas ao futuro e à falta de informação sobre o que 

ocorrerá nele – de forma que acabamos por considerar as contingências de uma 

determinada situação, o que pode nos levar a “baixar a guarda” ou não –, em situações 

que incluam pelo menos dois atores, trustor e trustee; a confiança e a desconfiança 

envolvem momentos em que as pessoas podem se sentir vulneráveis, produzindo 

expectativas em relação às suas ações porvindouras – no caso deste estudo temos visto 

os efeitos de considerações sobre elementos que formam uma distopia realizada, em que 

as pessoas passam a projetar sobre o futuro na forma de expectativas negativas ou não 

definidas; mas ela é muito mais complexa do que um simples risco redutível a um 

cálculo, pois envolve elementos distintos, como até a fé, dependendo das conjunturas de 

cada situação, de cada pessoa que a mobiliza, em que contexto está sendo movimentada, 

entre outros elementos citados ao longo deste trabalho. 



 

91 

 

Ou seja, trata-se de ser olhar para o “futuro”, para, com o olhar pragmático que 

marca esta análise, observar as consequências práticas da confiança e da desconfiança 

passíveis de ser constatadas. O olhar para o passado e para a cultura (como a “cultura do 

medo” de Michel Misse, uma sensação generalizada de insegurança que perpassa o 

cenário urbano carioca, pois aqui ela atua, ainda que como representação) só é feito na 

medida em que influi relevantemente no porvir, como os signos de uma distopia 

realizada que despertam a mobilização de prática de desconfiança, como proponho. O 

significado de uma proposição, bem como sua verdade, apenas pode ser reconhecido e 

verificado a partir do teste de suas consequências (James, 1907). 

Ou seja, embora os estudos sobre confiança destacados até então descrevam uma 

fenomenologia empírica perfeitamente adequada, a presente leitura se diferencia das 

demais, sobretudo porque indico não ser necessário haver reflexividade e cálculo nas 

práticas de confiança e desconfiança. Essas podem ser operadas de forma 

“inconsciente” pelos atores, até mesmo porque o exposto aqui sobre o que as pessoas 

pensam a respeito de tais práticas se dá a posteriori. 

Por fim, há um último elemento da bibliografia aqui mobilizada a ser comentado: 

os autores citados consideram, em seus estudos e seus contextos, que apenas a confiança 

permite a continuação da vida social. Sztompka (2006) propõe que a desconfiança 

destruiria a cooperação, levando à impossibilidade de construção da vida social, 

sustentando-se em Gambetta (1988b, p. 219): “Se a desconfiança é completa, a 

cooperação vai falhar entre os agentes livres”. Em termos funcionalistas, Luhmann 

(1979) também entende que apenas confiança é prerrequisito chave para que a 

sociedade não desemboque no caos ou medo, o que paralisaria a capacidade de decisão 

a todos os níveis. Möllering (2001) mobiliza Simmel ([1907] 1990, p. 178), mostrando 

que “sem a confiança geral que as pessoas têm umas nas outras, a sociedade em si se 

desintegraria”. Apenas a confiança e seus efeitos, mesmo que suas definições variem 

para os diferentes autores, sustentariam a vida social e permitiriam a continuidade das 

atividades rotineiras. 

Com esta pesquisa quero destacar que, com o quadro de referências que proponho 

sobre o Rio de Janeiro, a desconfiança resulta como elemento relevante – analítica e 

praticamente – de mediação nas relações interpessoais urbanas e toma forma em 

variadas situações da vida cotidiana, participando do processo de sua continuidade e 

compondo a mesma: as pessoas concretizam suas ações e prosseguem em suas 

atividades corriqueiras ainda que frente a um perigo ou risco e se relacionam de forma 
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problemática (no sentido de Dewey) com outros atores. Trata-se de uma realidade 

distinta a qual os conceitos de confiança e desconfiança expostos acima foram pensados 

e desenvolvidos, de forma que aqui pretende-se expandir o horizonte de possibilidades 

cognitivas sobre o conceito. 

A confiança e a desconfiança não podem ser entendidas de forma pura e isolada 

(Möllering, 2006), mas estão baseadas em diferentes contextos e nos respectivos 

elementos deles componentes. Ou seja, para as analisarmos devemos levar em 

consideração atores com diferentes expectativas em relação à continuidade de suas 

rotinas, diferentes noções de vulnerabilidade e incerteza, as histórias dos lugares por 

eles experimentados e suas experiências nos mesmos, por exemplo – exercício realizado 

no capítulo anterior. 

Uma autora que destaca a importância da desconfiança para o curso da vida é 

Ullmann-Margalit (2002). O conceito, como ela delineia, é apontado como um caminho 

rumo à confiança. Ao se perguntar o que explica o fato de algumas pessoas acharem a 

desconfiança mais segura do que a confiança, a autora destaca que a confiança envolve 

maior possibilidade de expectativas frustradas. Nesse sentido, a desconfiança seria 

menos arriscada por ser mais constante: seria insensível quanto a mudanças no ambiente 

e quanto ao potencial de desapontamento que pode causar em terceiros. 

A desconfiança serviria como alerta contra uma exposição desatenta a terceiros. 

Também partindo de uma análise de ação racional, a autora mostra que a “segurança” é 

o carro-chefe dessa aposta, minimizando perdas potenciais, avessa ao risco. A 

desconfiança seria a aposta mais segura (Ullmann-Margalit, 2002, p. 534), pois para 

algumas pessoas o “mal” de perder seria mais relevante que o “bem” a ganhar. A 

desconfiança, enquanto poderia causar um dano modesto, protegeria quem a mobiliza 

em relação ao outro julgado como “desconfiável”. E embora a intenção final da autora 

seja analisar como dessas considerações pode se chegar a um cenário de confiança (Id., 

Ibid., p. 548), não pensando a possibilidade de um cenário em que a rotina se mantenha 

por constantes manifestações da desconfiança sem vias à confiança, temos aqui 

importantes ponderações sobre situações de proeminência da “desconfiança” e sua 

potencialidade em determinados contextos. 

Com isso, minha intenção nos dois próximos tópicos será, a partir dessas reflexões 

iniciais, mostrar que a desconfiança é uma gramática que disponibiliza dispositivos 

produtores de consequências, carregando elementos morais que permitem a efetivação 

(Werneck, 2012b) de situações e a continuidade da rotina. A desconfiança, então, não se 
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trata apenas de um dos múltiplos elementos passíveis de ser mobilizados nas mais 

diferentes situações, de uma emoção ou uma aposta que teria se tornado um dos 

elementos definidores na ordem das interações sociais em uma metrópole. Ela é uma 

operação social que, partindo de considerações negativas sobre um terceiro com que se 

tem contato imediato, é efetiva. 

 

 

3. A gramática da desconfiança ou Como começar a se preocupar e mobilizar 

práticas de precaução 

 

A gramática da desconfiança consiste em um conjunto de elementos, operações, 

falas e formas de agir de que os atores lançam mão nas situações por eles 

experimentadas, permitindo a efetivação de ações baseadas em determinadas 

circunstâncias sustentadas por expectativas negativas. Mobiliza-se a desconfiança, pois 

a partir dela se limita a potencialidade de ação de terceiros. 

Para pensar melhor esta gramática, volto a Boltanski e Thévenot (2006[1991]) 

quando eles propõem um conceito de utopia ligado à capacidade dos atores de 

projetarem suas visões do que compõe o real. Tal abordagem se dá na composição de 

um conjunto de situações de disputas, em torno da legitimidade de estados temporários 

e hierárquicos ocupados por pessoas e/ou coisas (grandezas situacionais), iniciadas a 

partir da capacidade crítica de alguém dialogando com uma das utopias projetadas, uma 

metafísica moral, em referência à qual se procura estabelecer uma “equivalência” (Id., 

Ibid.) entre os diferentes estados assumidos. Por sua vez, atores criticados também 

recorrerão a esta utopia e/ou a outras para dar conta de suas posições relativas. O ponto 

principal é que os agentes são competentes, o que diz respeito a um traço demonstrado 

nas suas ações localizadas com desenvoltura em regras que verificam critérios de 

legitimidade da ação. 

Inspirado pelos apontamentos expostos acima, propus que os atores, ao se 

deslocarem pelo Rio de Janeiro, demonstram uma aptidão para agir que dialoga com 

uma interpretação “distópica” – uma representação moral – da cidade, entendida como 

permeada por possibilidades diversas de um “perigo” representado por signos que 

compõem a “violência urbana” e que essa representação se converte em metafísica 

moral, em um quadro de referência capaz de orientar ações. Se as pessoas discutem, 

brigam, acusam, argumentam e se justificam, por exemplo, elas estabelecem quadros de 
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referência que adotam como ideais: apresentam, então, uma capacidade moral que 

dialoga e indica a alocação de suas ações em diversas gramáticas morais, inclusive a 

que proponho, a gramática da desconfiança. São gramáticas situadas da vida social. 

A gramática da desconfiança apresenta lógicas situadas e relacionadas a conjuntos 

de indicações que levam os atores a adotarem práticas frente a um perigo ou risco. 

Trata-se de lançar mão eficientemente de coisas do mundo para dar conta das 

ações/situações descritas no capítulo anterior. 

Boltanski e Thévenot (2006[1991]), então, trabalham com a construção das 

possibilidades de ações acontecerem no mundo em que a moral esteja dentro de um 

quadro plural de gramáticas baseadas no bem comum e no reconhecimento de uma 

comum humanidade. Mas alguns estudos, como o de Freire (2010) e o de Werneck 

(2012b) vêm relativizando o quadro pressuposto na abordagem em questão. De forma 

que propõem que possa haver modelos – quadros gramaticais – laterais cujas regras não 

passariam apenas pelos pressupostos dos autores. 

Assim, sugiro que a gramática da desconfiança exige das pessoas inicialmente, 

para ser mobilizada, um estado alerta: um momento de zelo e vigilância própria em 

relação aos outros a ser despertado em certas situações. Trata-se de uma forma 

prudência em relação aos elementos que podem compor uma determinada viagem de 

ônibus e gerar expectativa(s) negativa(s) sobre o que alguém pode vir a fazer levando 

em consideração experiências práticas passadas, lembranças e/ou histórias escutadas, o 

que envolve a relação com diferentes pessoas, a imprevisibilidade de ação das mesmas, 

distintas “regiões morais” (Park, 1967), as linhas utilizadas para locomoção, entre 

outros elementos que pensamos poder nos afetar. Tal estado é despertado pelos 

elementos da distopia realizada. 

Alguns motoristas da linha 498 evitam passar em uma rua deserta de Bonsucesso 

à noite pelo que pode vir a acontecer na mesma, ou seja, porque a projetam como 

perigosa; pessoas ficam atentas aos jovens que embarcam nos ônibus na Central do 

Brasil por ouvirem histórias sobre como os mesmos costumam praticar furtos; certos 

passageiros observam desentendimentos entre usuários e motoristas no decorrer de uma 

viagem de ônibus, mas não se posicionam na situação por entenderem que uma 

intervenção pode gerar mais conflitos, intensificando o que já está em curso, tomando 

direção rumo a um quadro imprevisível, como agressões ou mesmo algo mais sério; da 

mesma forma, temos também passageiros não se manifestando contra os motoristas, 

ainda que pensem que estes agem de forma imprudente em certa ocasião, por acharem 
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que eles reagirão agressivamente à crítica; mulheres prestam atenção às formas de agir 

dos homens em um ônibus cheio para evitar contato com alguém que poderia abusar 

delas. 

Um passageiro do 332, na altura da Taquara, na Zona Oeste, ao conversar sobre 

jovens que utilizariam o ônibus pela região, “principalmente os da Cidade de Deus”, 

conversou comigo:  

 

Olha, vou te falar. Os ônibus tinham que ter cabine de polícia, para cuidar dos abusos que 

acontecem, e um cara da UPA, porque tem sempre um que se machuca. (...) Uma vez 

tinha um moleque ali e a senhora estava em pé. Aí ele começou a falar que era da favela, 

para tirar o corpo fora sabe, quer tirar onda. 

 

Concluindo a história, o passageiro diz que foi se sentar distante do tal jovem.  

Uma passageira, procurando me convencer de que certas pessoas agem por “mau 

caráter”, apenas em benefício próprio, diz: “Depois vem dizer que é do morro e tal, para 

botar medo”. Na interpretação dela, alguns jovens “tiram onda” porque são do morro, o 

que os permitiria proceder da forma como quisessem, de maneira que os outros 

passageiros têm que permanecer atentos àqueles que manifestam esse comportamento. 

É tomada a forma de uma “aposta negativa”, gerada a partir de uma expectativa 

negativa, quando se leva em consideração o cenário do estudo em questão e as 

experiências no mesmo. As práticas e falas dos usuários e funcionários dos ônibus são 

elementos que se moldam de diferentes formas em cada uma das situações constituídas 

nas diversas viagens de ônibus, e o sentido que as ocasiões parecem adquirir nas 

considerações de cada um varia de acordo com as ponderações por eles realizadas sobre 

a cidade do Rio de Janeiro. 

A gramática da desconfiança pode ser justamente uma das formas como a distopia 

realizada se manifesta no mundo, pois se trata de variados dispositivos que marcam uma 

ação antecipada em relação ao outro por uma aposta negativa nele. Portanto, lidamos 

com uma gramática generativa em que os agentes apresentam desenvoltura para agir, o 

que indica potencialidade em seus efeitos, e isso se dá por meio dos dispositivos 

destacados a seguir. 
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4. Dispositivos da gramática da desconfiança no dia a dia de passageiros e 

funcionários dos ônibus 

 

4.1. A evitação 

 

Os dois dispositivos que indico terem tomado mais forma como componentes da 

gramática da desconfiança, mobilizados pelas pessoas no intuito de lidar com riscos e 

perigos imediatos identificados em uma viagem de ônibus para então se sentirem 

protegidos são a evitação e o afastamento. Ambos são lançados para anteparar o “outro 

que pode ser danoso” na sua efetivação de ações ou mesmo de impedi-lo de estar em 

uma situação para tal, ou seja, são formas de precaução. Lidamos aqui, como indicam 

Chateauraynaud e Torny (2000), com construções sobre a experiência ordinária de 

perigo, risco e vigilância. Por fim, são dispositivos centrados na interação das pessoas 

em uma viagem de ônibus. 

A evitação pode ser observada nas situações em que pessoas dividem o espaço do 

ônibus com aquilo ou aquele em que certo foco de perigo é alocado ou em que passam 

por localidades consideradas por elas como perigosas, e “levantando barreiras” quanto 

às possibilidades dos mesmos de agirem. Ou seja, lança-se mão dela para impedir os 

outros de concretizarem as ações projetadas como possivelmente prejudiciais. 

Pelos exemplos dados no decorrer deste trabalho, a evitação toma forma quando 

se presta atenção e, posteriormente, fecha-se as janelas pelo Centro para diminuir o 

contato com o ambiente externo ao coletivo, reduzindo de antemão a possibilidade de 

um furto, o que é comum nas representações das pessoas sobre o local; quando usuários 

sentam longe dos passageiros que buscam embarcar de graça nos coletivos nas 

localidades do Jacaré, Central do Brasil e Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, ou quando 

motoristas os mantém antes da roleta, longe dos passageiros pagantes, para que não 

cometam atos “perigosos”; trata-se de descer do coletivo quando achamos que algo ruim 

possa acontecer, como um assalto; de embarcar no 474 apenas como última alternativa, 

quando se está atrasado e mais nenhum ônibus esteja passando em direção a certos 

lugares pela construção do mesmo como um ônibus perigoso; de mulheres localizando 

estrategicamente objetos em seus corpos para impedir o ponto de contato com 

passageiros homens; de pessoas que sentam-se próximas ao cobrador por acreditarem 

que isso intimida possíveis assaltos; de pessoas que não intervêm ou descem do ônibus 

quando alguma briga tem lugar no mesmo por receio de agressão; de pessoas pegando 
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ônibus com trajeto mais longo, mas que não passe pela Grajaú-Jacarepaguá, onde 

ocorrem tiroteios; entre outros elementos. 

Quanto à questão de homens que abusam de mulheres fisicamente, mobiliza-se a 

evitação, pois assim “não [se] dá brecha para que as coisas aconteçam”, como diz uma 

passageira do 332 após se desvencilhar com força de dois rapazes que praticamente 

fechavam o espaço do corredor com seus corpos, ao que um diz, rindo: “Não vou fazer 

nada”. Para lidar com essas situações, as mulheres procuraram sentar ou ficar em pé em 

lugares sem contato com outros homens, assim diminuindo a possibilidade de ação 

deles: “Gosto de ficar lá atrás, não fico no corredor”, diz uma moradora de Bonsucesso 

que procura esse lugar porque seria o melhor em um ônibus lotado, poucos esbarrariam 

nela. “Eu tenho muitas questões de ser homem [que sentará ao meu lado]”, diz uma 

moradora da Taquara sobre o que evita nos coletivos. “Quando não tem jeito de ter que 

sentar com alguém, sento no lado do corredor (...). E normalmente, quando fico em pé, 

fico em locais que ninguém possa encostar em mim”, diz uma estudante sobre como age 

para não ficar encostada em um homem no interior do veículo. Em um exemplo no 

capítulo anterior, uma menina pede a pasta de sua amiga para “usar de escudo”, ou seja, 

impedir o contato físico (e, logo, um possível abuso) com passageiros que passem por 

ela; a evitação nesse caso se torna um dispositivo concreto. Com base em suas 

expectativas sobre como os homens podem agir em um ônibus e/ou com o decorrer 

presente de uma situação, certas passageiras lançam mão de diferentes formas de 

impedir o contato com os mesmos de antemão para que um possível abuso não se 

concretize. 

No exemplo dado em que três jovens ameaçam botar fogo em um 474 por conta 

de uma briga com o motorista, as pessoas descem do veículo: abrem mão de permanecer 

no coletivo e correr o risco de ver a ameaça se concretizar. Em outros exemplos com os 

jovens do Jacaré ou os “crackudos” da Central do Brasil tendo embarcado nos coletivos, 

os demais passageiros sentam-se em lugares distantes dos primeiros. Enquanto aqueles 

ocupam os assentos da parte traseira do veículo, os outros usuários dirigem-se para os 

assentos iniciais da linha. Há situações em que o motorista permite a presença dos 

jovens apenas na parte anterior à roleta, para que não haja contato com os outros 

usuários. Assim, o encontro direto entre os atores citados é restringido, a possibilidade 

de ação daqueles que são entendidos como “perigosos” é reduzida. 

Certos passageiros procuram assentos próximos aos trocadores e motoristas em 

certos horários à noite. A presença dos mesmos seria um fator a diminuir a possibilidade 
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de atuação de certos atores no sentido de furtos e roubos: “Me sinto mais segura (...) 

porque tô perto do motorista e do trocador.” “Ah, se alguém for tentar alguma coisa 

[furto, assalto], não vai tentar com quem tá na frente de um homem, né? Pelo menos eu 

penso assim.” Sentar próximo aos funcionários das linhas é entendido por alguns 

passageiros como uma atitude de precaução em certos horários, pois evitar de sentar em 

lugares vazios nos momentos em que o ônibus carrega poucos passageiros daria maior 

sensação de segurança. 

Em uma viagem no 474, já em São Cristóvão, pelas 18h, um senhor entra com 

dois meninos pela porta de trás. Desde o momento de embarque até o final do percurso 

o homem e as crianças se xingam: “Cuzão!” “Arrombado!” “Vou te pegar de porrada!” 

Por vezes parecem trocar agressões. Eles também gritam e insultam jovens em um 

ônibus ao lado. Desde quando eles entraram no veículo, os outros passageiros, 

principalmente aqueles próximos aos “brigões”, passaram para assentos distantes – a 

esta altura o ônibus estava apenas com dez usuários. Após a viagem em questão, o 

trocador da linha diz que “os desbocados” eram moradores despejados de um antigo 

prédio da Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro (Telerj): “Agora estão 

rodando pelo Jacaré (...). São esses caras aí que agora rodam por aqui. Alguns jovens 

passavam na rua sem camisa, falando alto. Dá pena, mas fazer o quê?”. A mudança de 

lugar dos passageiros pagantes figurou como um “evitar contato” com os estranhos 

“perigosos”, reduzindo a possibilidade de agressão por parte desses projetada pelos 

primeiros. 

Alguns passageiros que se deslocam da Zona Oeste em direção ao Centro podem 

se utilizar de linhas passando pela Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Embora essas 

possam apresentar os melhores trajetos, no sentido de serem mais rápidos, alguns 

usuários acabam procurando outras linhas que não passem pelo local quando 

consideram a possibilidade de vivenciar tiroteios no mesmo. Apesar das informações 

conflitantes dadas pelas pessoas com que conversei sobre a recorrência de tiroteios na 

região, o fator importante é que elas possuem expectativas, ainda que pequenas, sobre 

essa ocorrência em suas viagens de ônibus. Então, a utilização de linhas de trajetos 

alternativos, ainda que mais longos, em dias que as pessoas acreditam ter que lidar com 

tiroteios na autoestrada, evitando-a, seria um meio de atingir uma autopreservação 

antecipada. 

 

4.2. O afastamento 
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O afastamento diz respeito a não autorização de entrada dos atores rotulados de 

“pivetes”, “crackudos” e/ou “baderneiros” nos coletivos, com isso, diminui-se as 

chances do considerado foco de perigo imediato concretizar ações. E se os mesmos 

conseguirem embarcar nos ônibus, seja se arriscando pelas janelas ou correndo pela 

porta traseira no momento de desembarque de outros passageiros, corresponde à 

expulsão desses pelos usuários pagantes e funcionários das linhas – então, não 

permitindo a viagem daqueles, não os reconhecendo como usuários dos coletivos. 

Portanto, lido agora, por exemplo, com os momentos em que jovens do Jacaré são 

expulsos dos veículos, e em que motoristas passam direto dos pontos em que julguem as 

pessoas no local como temíveis a partir das rotulações supracitadas. 

Como já descrito, observei repetidas vezes que alguns moradores do Jacaré 

entram no ônibus sem pagar. Por vezes, os funcionários da linha 474 se sentem 

incomodados e reclamam, como no caso de um trocador que comentou, aborrecido, com 

o condutor: “Sacanas. (...) Acham que ninguém vê, o ônibus fica lotado deles 

rapidinho”. 

Em uma segunda-feira, às 9h40, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na 

Zona Sul, próximo ao hotel Copacabana Palace, um grupo de dez meninos e meninas 

aparentando ter entre 10 e 15 anos, alguns sem camisa e a maioria negra, parecendo 

estar vindo da praia, faz sinal para o ônibus – em que eu estou com mais nove 

passageiros – e se dirige para a porta traseira do veículo quando já estacionado. Ao 

mesmo tempo, no lado de dentro do carro, um passageiro acaba de dar sinal para 

desembarcar no ponto em que estava o grupo. 

O motorista parou no ponto, mas não abriu a porta quando viu os meninos se 

dirigem à porta de trás do veículo – cheguei a observar situações nessa linha em que os 

motoristas não param em pontos que só tenham jovens sem camisa e/ou em grupo e/ou 

em lugares desertos, não dando carona aos mesmos, o que também se trata de um caso 

de afastamento. O diferencial desta situação de agora é que há nela também um 

passageiro querendo descer do veículo. Com isso, o motorista hesita entre deixar o 

rapaz descer e correr o risco de os garotos entrarem ou voltar a dirigir e carregar o 

passageiro até o próximo ponto, o que podia gerar reclamações por parte do mesmo – 

como normalmente ocorre quando os condutores não param nos pontos em que alguém 

quer descer, tendo disparado o sinal. 
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Algumas passageiras, duas de forma mais exaltada ao repararem a situação, 

demandam que o rapaz salte no ponto seguinte, para que, então, o motorista não precise 

abrir a porta de desembarque, pela qual poderiam, segundo as mesmas, “entrar esses 

arruaceiros, que não se sabe, né, podem assaltar o ônibus” e “meninos que podem fazer 

alguma coisa”. Em seguida, o próprio motorista decide abrir a porta para o passageiro 

descer, tentando fechá-la em seguida, mas os meninos e meninas embarcam e forçam o 

acesso ao veículo no intuito de permitir que os colegas ainda do lado de fora subam 

também. Já dentro do ônibus, eles ocupam a parte traseira do veículo, sentando-se e 

ficando de pé no entorno dos cinco assentos enfileirados na parte traseira. 

No decorrer dessa situação, uma vez que o ônibus estava parado em um de seus 

pontos oficiais, duas pessoas embarcadas pela porta da frente se direcionaram para a 

roleta, mas desistiram e desceram ao ver o que estava acontecendo. Alguns passageiros 

sentados ao meu lado, quase ao final do ônibus, levantaram-se e foram para perto do 

trocador, na parte da frente do veículo. Algumas pessoas colocaram suas mochilas e 

bolsas, antes em seus colos ou deixadas no assento livre ao lado, à frente de seus corpos, 

segurando-as com os braços. 

Uma usuária do coletivo gritou para o motorista dirigir até a delegacia mais 

próxima, e outra passageira, também aflita, o indagou: “Você não vai fazer alguma 

coisa?”. Isto é, esses usuários pagantes da linha começaram a exigir uma atitude do 

condutor frente à situação. Observando tudo que estava acontecendo, os meninos 

gritaram entre si: “Aí, sem bagunça!”. E, para o motorista: “Motorista, vai ficar todo 

mundo tranquilo aqui.” “Não vamos pichar nada.” “Não vai ter bagunça!”. Ainda assim, 

o condutor levantou de seu assento, olhou para os meninos e mandou todos descerem: 

“Desce todo mundo ou vou levar até a primeira viatura que passar” – havia uma dois 

quarteirões à frente. E abriu a porta. 

A maioria dos jovens desceu nessa hora, mas dois ainda ficaram e tentaram 

argumentar: “Coé, somos lá do Jacaré, a gente só quer ir até São Cristóvão e sai.” “Na 

moral, cara.” “Por favor. Não vamos fazer nada!” “A gente salta em São Cristóvão e vai 

a pé depois”. O motorista, já com o ônibus em movimento, começou a acelerar com a 

porta aberta e os dois tiveram que pular do ônibus. Os passageiros se sentaram 

novamente em seus lugares e a viagem prosseguiu. 

Ou seja, quando certos usuários da linha viram os meninos sem camisa e em 

grupo tentando embarcar no ônibus, presumiram que poderiam vir a causar dano a eles. 

Criaram uma expectativa negativa sobre os jovens, identificando-os como arruaceiros, 
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por exemplo, temendo os mesmos, e então mobilizaram algo que proponho integrar à 

gramática da desconfiança frente à situação: o afastamento. Lançou-se mão da proibição 

dos meninos no ônibus para excluir a possibilidade de permanecerem em seu interior e, 

logo, de agirem nele – os jovens do Jacaré foram, nessa ocasião, retirados da 

possibilidade de participação no grupo dos passageiros do coletivo, tiveram seu 

deslocamento pela cidade frustrado. O possível “mal” – na visão daqueles passageiros – 

foi cortado antes que pudesse se efetivar. Impuseram ao motorista que ele se 

responsabilizasse por retirar os jovens do ônibus, ou seja, que ele entrasse em conflito 

com os últimos, mobilizando o dispositivo do afastamento, e este assim decidiu 

proceder. Não houve qualquer tipo de diálogo ou acordo, e as passageiras se 

justificaram ao dizer que eles “pod[iam] assaltar o ônibus”, justificaram-se por hipóteses 

projetadas – lembrando que motoristas não podem dar carona a passageiros, de forma 

que haveria um argumento legal para impedir a presença dos jovens que não foi 

mobilizado. Ainda assim, concretizaram sua vontade por imposição e a viagem 

prosseguiu. A rotina teve continuidade após a situação problemática. 

Em outros exemplos de afastamento, vemos os residentes do entorno do 

Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sobre os quais os passageiros pagantes de linhas que 

atravessam o local tendem a comentar, demonstrando receio: “A gente sempre sente o 

medo coletivo, a gente vê as pessoas comentando [sobre os moradores da autoestrada], 

você começa a ficar um pouco mais alerta”, diz um morador da Zona Oeste. Com isso, 

embora ele não se incomode com a presença daqueles que são foco de preocupação, 

permanece alerta às situações em que embarcam nas linhas e diz ter observado vezes em 

que a presença dos mesmos foi proibida por temor dos outros passageiros. Um morador 

da Taquara diz já ter observado condutores expulsarem tais moradores do ônibus ao 

saírem da autoestrada, proibindo a presença dos mesmos no veículo para impedir o 

deslocamento deles pelo resto da cidade: “Vamos, agora não vou mais carregar vocês. 

Sai”. 

Um passageiro do 474 também afirma não se importar com a presença dos jovens 

do Jacaré no ônibus, pois estes nunca o teriam incomodado, mas diz não defender a 

presença dos mesmos frente a passageiros que não querem os deixar embarcar – 

“Achando que vão roubar, fazer arrastão”, como afirma – por medo de retaliação e até 

de brigas. Ele completa: “E vai que eles [os jovens do Jacaré] realmente aprontam uma 

bem quando tô no ônibus”. Portanto, conclui dando a entender ter se acostumado com a 

proibição da presença de tais jovens pelas situações ruins que poderiam se suceder. 
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Na Central do Brasil, alguns passageiros ordenam aos motoristas abrir ou fechar 

as portas quando observam aqueles que caracterizam como “crackudos” tentando entrar 

no ônibus, escondidos pela porta traseira ou pela janela, a fim de impedir a presença dos 

mesmos tendo em vista o que poderiam fazer. Em uma quarta-feira, às 18h, um desses 

jovens acabou ficando preso na porta traseira do coletivo após o expulsarem, pois o 

condutor fechou a saída enquanto o mesmo passava. Um dos passageiros o empurrou 

com a sola do pé e disse: “Pronto, tá fora”, como se a tarefa de retirar tal jovem do 

ônibus estivesse cumprida. 

Podemos considerar novamente o exemplo do capítulo anterior em que o 

motorista não estacionou o ônibus para embarque dos “crackudos”, que correram atrás 

do mesmo por boa parte da Avenida Presidente Vargas, mas tiveram sua presença 

recusada. Esses atores despertam efeitos de preocupação nos outros passageiros e 

funcionários, apontados por parte desses em suas tentativas de retirá-los do veículo para 

que não possam efetivar ações no mesmo. 

Em uma cidade moderna, lócus da desconfiança para com a alteridade com que se 

trava contato em deslocamentos cotidianos (Simmel, 1979), tais atores por muitas vezes 

não são permitidos nos coletivos como passageiros ainda que não sejam desconhecidos. 

Assemelham-se, portanto, ao caso do “estrangeiro”, de Simmel (1971), quando este 

perde o sentido positivo, passando a não ser considerado elemento de um determinado 

grupo, em que o sentimento geral de pertencimento a um tipo de relação que envolve 

diferentes partes não o é permitido. 

 

5. O ônibus como agente desconfiado 

 

Em certas situações, o próprio ônibus, os elementos que o compõem e outros que 

vêm sendo propostos para integrá-lo podem ser entendidos como dispositivos da 

gramática da desconfiança, sendo utilizados para o afastamento de certos indivíduos, 

para evitar determinadas atitudes e para evidenciar possíveis fraudes quanto às 

gratuidades. São elementos físicos do coletivo que podem ser manejados pelas pessoas 

que o frequentam, sugerindo formas de prevenção contra a formação de uma 

determinada situação entendida como possivelmente perigosa. 

Primeiramente, o próprio ônibus em sua totalidade física é um elemento a ser 

considerado. Enquanto algumas linhas, como a 474, sejam interpretadas por muitos 

passageiros como perigosas, de forma que são evitadas por muitos usuários que 
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poderiam utilizá-las para realizar seus respectivos deslocamentos pela cidade; em certas 

circunstâncias o ônibus, em seu aspecto físico, pode ser visto como lugar de segurança. 

Uma moradora da Taquara me diz que se sente mais preocupada com furtos e assaltos, 

por exemplo, quando está na rua à noite, o que a leva a interpretar o ônibus como um 

ambiente mais seguro para a locomoção nesses momentos. Uma moradora de 

Bonsucesso conta que tinha receio de atravessar regiões perto do Complexo da Maré, 

mas ficava mais tranquila porque “Os motoristas correm muito”, como diz, nessa área. 

“Eu tenho mais medo de assalto (...). Às vezes é melhor entrar no ônibus 

mesmo”, diz uma jovem; “Nossa que lugar deserto que ela saltou. Cruz credo [risos]. 

Prefiro ficar aqui dentro com esse motorista maluco mesmo, é mais seguro”, diz uma 

passageira para mim e sua colega no 332. O ônibus pode ser um local seguro na medida 

em que por ele pode se mobilizar o afastamento dos elementos que figuram como um 

perigo na rua, causando uma sensação de segurança nos veículos. Portanto, por um lado 

há aqueles que veem necessidade de mobilizar práticas de desconfiança dentro dos 

coletivos; por outro, os veículos podem ser objeto de segurança em determinadas 

circunstâncias – o que considero apenas para as linhas 498 e 332. 

Outro elemento são as câmeras de segurança. Essas marcam presença em todos 

os coletivos da cidade, equipados com duas câmeras que captam imagens internas e 

externas das atividades de um dia inteiro no veículo. O arquivo das imagens é 

descarregado nas empresas, obrigadas a armazená-los por até três dias. Por vezes as 

câmeras são mobilizadas nas falas dos condutores para impedir pessoas de tentarem 

pegar carona: “Oh, desce! Desce! É cheio de câmera isso aqui”, diz para um jovem na 

Central do Brasil que embarcou pela porta traseira. As mesmas também já foram 

utilizadas por um passageiro ameaçado pelo motorista do 332 em que estava: “Pode vir, 

me bate mesmo. Vai filmar tudinho (...), amanhã você tá sem emprego”. As câmeras por 

vezes são mobilizadas nas falas das pessoas para intimidar certas ações consideradas 

como possivelmente prejudiciais de se concretizarem. 

A roleta também pode ser um dispositivo de desconfiança, como já vimos, nas 

situações em que jovens de certas localidades tentam embarcar nos ônibus sem arcar 

com a tarifa e são, por vezes, impedidos de fazer uso de toda a extensão do veículo 

quando permitidos dentro dos mesmos. Trata-se de uma forma de preservar de antemão 

a integridade física e patrimonial dos passageiros pagantes que se veem em risco a partir 

do que projetam sobre tais jovens. 
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A máquina acoplada às roletas, o validador, e o RioCard foram implementados 

para – além de facilitar o acesso dos usuários ao interior do ônibus, tirando a 

necessidade do trocador de contar troco – diminuir a circulação de dinheiro dentro do 

ônibus, pois seu funcionamento se dá pela bilhetagem eletrônica, evitando o número de 

assaltos ao mesmo, e para aumentar o controle dos funcionários sobre as gratuidades – 

que, pelo menos até o momento da pesquisa, eram obrigadas a possuir o RioCard para 

se deslocar pelos coletivos. 

Outra engenhosidade quanto a possíveis assaltos foi a instalação de cofres nos 

veículos, pois os trocadores podem colocar as notas altas (R$20 e R$50) em seu 

interior, permanecendo apenas com notas menores. Dessa forma, eles não manejam a 

totalidade do dinheiro recebido em uma viajem, evitando perder todo o acumulado em 

caso de furtos e roubos, como afirma um trocador. 

Quanto às propostas de elementos para integrar os ônibus que se encaixam nos 

dispositivos aqui estudados, temos primeiramente o leitor biométrico. Já utilizado em 

alguns municípios do Rio de Janeiro, ele vem sendo desenvolvido para os passageiros 

com direito à gratuidade e outros usuários do Riocard com o objetivo comprovar que o 

passageiro apresentando-o é realmente o beneficiário do direito, evitando fraudes – 

alguns motoristas e trocadores desconfiam, por exemplo, de certos estudantes que 

podem entrar de graça nos ônibus, expulsando-os dos mesmos, pois apostam que 

algumas pessoas pegam emprestado o cartão e o uniforme de conhecidos para embarcar 

no coletivo sem pagar a tarifa de forma ilegal; de forma que já os vi pedindo pelo leitor 

biométrico. 

Há também o “botão do pânico”, cujo uso seria para os motoristas alertarem 

diretamente a polícia em caso de presença de “vândalos e criminosos”31. O dispositivo 

do alarme é utilizado no momento em que se torna impossível de se reduzir um perigo, 

quando não é mais possível controlar uma fonte de risco (Chateauraynaud e Torny, 

2005), tornando-a tangível para outros atores (Id., Ibid.), como a polícia nesse caso, 

mas, por outro lado, também aumentando a preocupação de pessoas distantes do 

ocorrido; sendo um indicador da sensação de perigo que tomam forma do Rio de 

Janeiro. 

                                                           
31 O dispositivo e suas funções, que ainda não tem previsão de funcionamento, foram apresentados 

durante audiência da Comissão de Transportes da Alerj no dia 03/06/2014, e podem ser encontrados no 

próprio site da Alerj, pela última vez consultado às 16h48 do dia 17/12/2014: 

http://www.alerj.rj.gov.br/Busca/OpenPage.asp?CodigoURL=47280&Fonte=Dados.  
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A partir de tais elementos lidamos com práticas de vigilância que partem de um 

princípio de precaução. Como mostram Chateaurynaud e Torny (2000) ao falar dos 

modelos de previsão: trata-se de diferentes formas de alerta, ligada à capacidade de 

projetar um futuro, o que diz respeito à (des)confiança, pois se lida com riscos. A 

precaução, invocada por meio da desconfiança, provocaria inclusive uma reversão na 

ordem lógica da prova e da ação (Chateauraynaud, 2012): a partir dela, uma ausência de 

prova, por exemplo, não deve mais conduzir à abstenção, mas favorecer, em vez disso, a 

ação. 



 

106 

 

CAPÍTULO 4 

A EFETIVAÇÃO DE AÇÕES DESCONFIADAS NA ROTINA 
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1. Considerações iniciais 

 

Agora pretendo, apenas no primeiro tópico deste capítulo, evidenciar de forma 

mais detalhada as contribuições teóricas em que me apoio para falar sobre a moral. Os 

trabalhos dos autores a serem destacados auxiliam a análise do comportamento das 

pessoas em viagens de ônibus, apoiando o presente estudo em uma dimensão ainda não 

explorada a respeito da compreensão de como as pessoas temem e agem umas frente às 

outras nas situações vividas na cidade – o que será explorado nos itens subsequentes. 

Como exposto no capítulo anterior, os passageiros e funcionários das linhas 

podem alocar suas ações, a partir de variadas situações nos ônibus, em uma gramática 

da desconfiança. Uma dimensão do agir por essa gramática se dá a partir de uma 

expectativa negativa dos usuários a respeito das ações de terceiros possivelmente 

prejudiciais em relação a certos bens, como os objetos carregados pela cidade e o bem-

estar físico. Tais bens parecem atingir um estado de algo que não se pode abrir mão, se 

descuidar, mas que deve ser salvaguardado de todas as formas possíveis, caso entendido 

como em perigo. Passarei a chamá-los pelo nome de bem básico, o que proporei como 

uma dimensão possível do “bem de si” (Werneck, 2012b) ligado ao que as pessoas 

entendem como elementos fundamentais (ambos dizem respeito a uma dimensão 

concreta, física, de bem), isto é, estritamente necessários à continuidade da vida 

cotidiana, sendo um princípio a partir do qual as pessoas efetivam ações em situações 

que podem ser sustentadas por circunstâncias (Id., Ibid.). 

Ao propor a gramática da desconfiança, destaco formas de agir relacionadas a 

diferentes situações em que as pessoas impõem suas posições, definindo um 

direcionamento dos “bens” em uma dada situação, sem buscar um “acordo” (Boltanski e 

Thévenot, 2006[1991], pp. 25-26) posteriormente. Ou seja, baseado em uma análise 

situacional pragmatista, penso que funcionários e passageiros das linhas de ônibus 

pesquisadas buscam a imposição de suas ações quando consideram um determinado 

perigo que possa perturbar/prejudicar a continuidade da rotina e, logo, o bem próprio. 

Se as pessoas impõem suas ações, não colocam suas grandezas em jogo, essa 

“energia potencial”, como destacarei, é resguardada. Então, são procedimentos de ação 

que as permitem continuar agindo pela cidade sem um gasto excessivo de energia com a 

tensão e/ou a preocupação a partir da possível concretização de atos “perigosos” por 

terceiros, como os aqui trabalhados: roubos, furtos, abusos e desentendimentos que 

podem levar à agressão. Embora o estado alerta causado tão-só pela presença de 



 

108 

 

determinados elementos envolva também um gasto de energia pela tensão gerada, a 

dimensão econômica da ação desconfiada está na não concretização dos distintos 

“perigos”. Trata-se, portanto, de perceber como o bem (a grandeza, relacionada à 

potencialidade de ação) é direcionado nas diversas situações, atentando às práticas dos 

atores para sua economia, visto que é um “recurso escasso” (Werneck, 2012b). 

 

 

2. Discussões sobre a sociologia da moral e o bem básico 

  

A forma como penso a “moral” diz respeito a uma interpretação do conceito como 

um plano no qual uma série de fenômenos pode se dar, em que as pessoas gerenciam de 

maneiras variáveis os sentidos a respeito de suas ações. Não considerarei aqui uma 

definição a partir de um sistema normativo, mas mobilizo um conjunto discursivo que 

entende a moral como algo voltado à administração de bens (Werneck, 2012b) em uma 

determinada situação, sendo um pressuposto da ação. 

Devemos, então, voltar a Weber (2001 [1904]), em que nos deparamos com a 

afirmação de que todos os homens possuem juízos de valor. As pessoas operariam no 

mundo reificando seus valores como únicos. Com isso, evidencia-se que as ações 

sociais não são despidas de conteúdo abstrato: há orientação de sentido entre as pessoas, 

pois a ação praticada depende dela. Neste sentido, Weber coloca que devemos assumir o 

valor como o motor das coisas. O valor e a ação se determinariam mutuamente. Mas 

para que uma ação possa acontecer, é necessário que a(s) pessoa(s) com quem 

interagimos permita(m) o desenvolvimento da mesma: pessoas aceitam nossas ações – o 

que, em última instância significa que elas aceitam a base moral que as sustentam – na 

medida em que as alocamos em um sentido. 

Procuramos, portanto, captar os valores que permitem que as coisas aconteçam. O 

que está em jogo é a maneira como as pessoas mobilizam tais valores e conferem 

sentido a suas ações – o que se dá a posteriori (Id., Ibid.). Esses são os passos que 

deslocam analiticamente a moral para o centro de uma pesquisa sociológica. 

Wright Mills (1940) retoma a questão da expressividade dos motivos (das ações). 

O autor opera uma leitura de Weber tentando pensar as ações humanas com base em 

gramáticas, propondo um estudo sobre um vocabulário de motivos. Pois os motivos 

seriam alocados pelas pessoas em diferentes línguas. 
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Ao entender – assim como outros estudiosos, inclusive Weber – a vida social 

como composta por uma série de interações nas quais uma pessoa julga a outra, o autor 

coloca que a possibilidade de analisá-la se dá por meio da modelização de tais 

julgamentos, pelo vocabulário de motivos. Portanto, Wright Mills preocupa-se com a 

organização das mais diferentes ações de acordo com regras formais, propondo a 

existência de uma pluralidade de vocabulário de motivos. 

Os conflitos, nesse sentido, ganham dimensão de negociação. E, com os 

vocabulários de motivos, embora as pessoas possam não aceitar os motivos uns dos 

outros, podem aceitar a existência e a legitimidade dos diferentes posicionamentos. O 

filósofo da linguagem John Austin (1962) formaliza a ideia de que um determinado 

estilo linguístico pode predeterminar uma ação, propondo, então, o account (Id., Ibid.) – 

uma prestação de contas entre os indivíduos. Seu modelo trata do performatismo: 

palavras ou expressões verbais que não dependem da operacionalização externa para 

exercer efeito; elas podem praticar ações. O autor retoma e estuda como as pessoas 

cobram motivos umas das outras. 

Paralelamente, no começo da década de 1960, Harold Garfinkel insurgiu-se contra 

a posição funcionalista estrutural de seu orientador, Talcott Parsons, adotando como um 

dos pressupostos de sua invenção, a etnometodologia, a frase: “Não somos dopados 

culturais” (Garfinkel, 1963). Assim, o autor lida e oferece uma resposta à questão em 

relação ao pressuposto de que os atores sociais podem ter suas ações determinadas 

estruturalmente e de forma dificilmente contestável. Por meio da abordagem 

etnometodológica, o autor propõe que os atores sociais podem ser entendidos como 

“agentes competentes” (Idem, 1967), ou seja, como seres dotados de capacidade de 

julgamento das ações: tanto as próprias, como a de outros. 

Fazer sociologia seria, então, munir-se de um conhecimento, que os sociólogos 

têm que pegar/ordenar, produzido previamente pelos sujeitos. Estes possuem regras e 

constroem sentidos para a vida. Assim, entender a forma como a indexicalidade32 se dá 

seria a função científica, e isso aconteceria a partir de um olhar atento sobre os accounts 

dos atores. Em um quadro de complexidade correspondente a uma variedade de 

contextos não se poderia construir modelos baseados em um mapeamento de conteúdos 

morais, pois estes variam justamente com os diferentes contextos. 

                                                           
32 A indexicalidade se dá quando atores operacionalizam uma ação para um contexto específico. As 

pessoas reduzem a complexidade do mundo em suas abstrações ao indexicá-lo. Então, poder-se-ia mapear 

contextos variáveis por meio da observação de situações semelhantes. E a abstração que observamos diz 

respeito à situação observada. 
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Destaco essas questões – considerando também o pragmatismo social, derivado 

do pragmatismo filosófico de Charles Sanders Pierce, William James e George Hebert 

Mead – para esclarecer elementos que auxiliam o entendimento do pragmatismo 

francês, em que nos deparamos com um modelo centrado nas formas como os atores 

localizam suas ações em “línguas” ou “gramáticas” distintas, e orientadas moralmente. 

Portanto, são bases necessárias para a compreensão deste último modelo a respeito da 

dimensão exposta a seguir. 

Um dos pontos centrais do modelo pragmatista francês está na crença de que, na 

passagem para a modernidade, a resolução sobre os questionamentos de uma dada ação 

teria deixado de se dar primordialmente por meio da violência, entendida como a 

imposição pela força, que seria o meio principal para se acabar com determinada 

disputa, e teria passado a se dar por outro “regime de disputa”, como o “regime de 

justificação” (Boltanski e Thévenot, 1999), em que as pessoas deveriam oferecer uma 

justificação, isto é, um account (Scott e Lymann, 1968, inspirados em Austin, 1962) – 

àqueles com que estão envolvidos no momento de uma disputa, mostrando a 

legitimidade da posição que ocupam em uma dada situação, buscando o acordo com os 

outros. 

O que sustenta essa construção é uma das ideias basais desta sociologia, a de que 

os indivíduos agem segundo distintas competências (Boltanski e Thévenot, 

2006[1991]). Flexionar em número a palavra (e, logo, o conceito de) “competência” 

chama a atenção para um dos principais elementos do modelo: o pluralismo gramatical. 

As pessoas buscariam formas de generalidade diferentes, mas em uma galeria finita, ao 

mobilizarem noções distintas de bem comum – princípio norteador em relação ao 

desfecho das disputas no modelo em questão, permitindo a chegada ao acordo – e, por 

conseguinte, diferentes moralidades, em cada situação. 

Tais formas distintas de generalidade nos fazem atentar para uma dimensão 

modelar da vida social moderna, a busca por princípios de generalidade que 

correspondam a formas de equivalência satisfazendo a um imperativo de “bem comum” 

como elemento decisivo dos questionamentos em torno das diferenças de grandeza 

(Boltanski e Thévenot, 2006[1991]), pois assim estaríamos de acordo com um princípio 

superior comum. Ao qualificar que uma dada ação produziria o bem comum, conferir-

se-ia legitimidade à mesma. E a justificação é, segundo esse modelo da “economia das 

grandezas”, o elemento central de produção de legitimidade na vida moderna, pois é por 

meio dela que as pessoas fornecem provas do bem comum em suas ações. Trata-se, 
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então, de um modelo da competência apoiado “em uma análise da disposição das 

situações em que as pessoas se veem na necessidade de operar uma crítica ou 

justificação sobre os dispositivos situacionais e sobre os objetos que a compõem” 

(Boltanski, 1990, p. 60). É o modelo da justiça, que dispõe dos princípios nos quais as 

pessoas se baseiam para criticar ou justificar em termos do justo, assegurando o bem 

comum em suas afirmativas ao relacioná-las com a realidade por meio de provas. 

Um modelo pragmatista como este, então, contribui para o estudo da capacidade 

de mobilização pelos atores de categorias formais explicativas em relação às situações 

que vivenciam, construindo a partir de objetos, operações, discursos, formas de agir, 

entre outros elementos, justificativas que sustentem suas posições. Com isso, oferece-se 

a possibilidade de descrever as gramáticas às quais os indivíduos se adequam, como a 

aqui proposta de desconfiança, permitindo observar como os atores lançam mão de 

distintos dispositivos em determinados contextos da vida social: “Cada gramática 

desenha diferentes formas de referenciar as ações, de sustenta-las moralmente” 

(Werneck, 2012b, p. 283). 

Mas sendo a moral uma pluralidade de quadros aos quais as pessoas fazem 

referência, pensa-se no plano do contextualismo: falar de moral é menos falar de um 

grande quadro de referência normativo e mais de uma série de distintos quadros de 

referência para o bem – princípios substantivos para a ação – tanto quanto se possa 

observar, como propõe Werneck (Ibid.): o que toda ação procuraria, seria o bem de 

alguém. 

Ao tratar aqui de gramáticas, então, falo de gramáticas de bens. Werneck coloca 

que a questão não diz respeito a como o “bem” é criado, mas como ele é direcionado. 

Ou seja, trata-se do que a moral efetivamente faz. Quando se questiona algo, para que 

possamos voltar à rotina, dependemos de um operador que permita, em última instância, 

a concretização do que foi questionado. E tal processo de concretização de uma ação é 

um processo de constatação das consequências que se colocam segundo uma 

pluralidade de gramáticas. 

E a noção de bem é o primordial aqui, pois 

 

A vida social é: atravessada constitutivamente por um imperativo moral; a moral 

pode/deve ser gestada como um plano de gestão de bem (não normativo); se a justificação 

é operada segundo o bem comum, situações mais complexas moralmente exigem pensar 

em diferentes regimes para dar conta de outras formas de “bem” (Id., Ibid., p. 291).  
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Chega-se menos a uma “disposição para o acordo” e mais a uma “disposição para 

o bem”, que comporta diferentes formas, tipificando regimes diferenciados em cada 

uma delas. Nesse sentido, a língua do bem comum, base do modelo da justificação, 

seria apenas uma das gramáticas do bem. 

Lidamos com dispositivos em que uma moral distinta, ad hoc e adaptativa às 

irregularidades da vida cotidiana, toma forma. Leva-nos a outra possibilidade, outros 

tipos de efetivação de ações ligadas ao imprevisível e ao incontrolável. O processo de 

construção social da moral é um processo de construção de ordens morais, segundo as 

quais os atores estabelecem critérios de correto e incorreto em cada contexto. E cada 

língua desenha diferentes formas de referenciar as ações, de sustenta-las moralmente. 

Com isso, os modelos de competência dos atores passam a ser definidos não por algum 

princípio de referência de bem consagrado (como a justiça), mas pelas formas como o 

bem é direcionado para os actantes nas situações33. 

Um conjunto de regimes de efetivação oferece a possibilidade de dar conta de 

toda uma gama de operações morais, ou seja, de administrações do bem. O que 

podemos analisar é como os bens são percebidos nas ações. Há um quadro plural de 

referências de bem (Id., Ibid., pp. 303-306): bem de si, bem do outro, bem comum, bem 

de todos e “tudo bem” (a rotina); cada qual precisa de um regime de efetivação que de 

conta dele. Ou seja, como princípio, o bem se torna um ponto fixo a partir do qual varia 

um de seus atributos: para quem ele é direcionado. 

É a partir das considerações acima que a desconfiança pode ser entendida como 

uma configuração peculiar de ação, conectada a uma gramática a dela dar conta, 

permitindo que ela aconteça efetivamente no social. Mas, assim como se dá em relação à 

“desculpa” de Werneck (2012b), penso que as práticas da desconfiança dizem respeito a 

outras ordens de situação que não apenas a dos regimes de ação propostos por Boltanski 

(1990). A ideia, então, é que diferentes referências de bem efetivam situações-tipo 

distintas. Além do bem comum, aqui já exposto, ligado a situações que podem ser 

sustentadas por princípios universais, interessa-me falar do bem de si. Este é um 

princípio substantivo de ação que permite a efetivação de situações a serem sustentadas 

                                                           
33 Estamos diante, então, de uma capacidade, ou seja, trata-se de uma faculdade potencializadora cuja 

existência indica que alguém pode fazer algo, que esse alguém possui o ferramental necessário para tal. 

Uma abordagem estritamente consequencialista e pragmatista permite, ao buscar os efeitos, enxergar na 

efetivação das ações outros princípios que sustentem sua realização que não apenas o universalizado pela 

modernidade. Ou seja, os atores são capazes de incorporar em suas vidas cotidianas outros princípios que 

não apenas o bem comum. 
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por circunstâncias. Portanto, é um bem que necessita da demonstração da 

particularidade da situação ou do ator para se efetivar. As situações de bem de si, dessa 

forma, podem prescindir da equivalência, dependendo de particularidades e 

especificidades para se concretizar. 

Com base no cenário estudado neste trabalho, proponho uma dimensão do bem de 

si que chamo de bem básico. Este se liga ao bem físico (bem-estar) e patrimonial dos 

atores, entendidos como elementos que demandam um estado alerta pela dimensão 

inteiramente não dispensável/renunciável dos mesmos. Os elementos que dão forma ao 

bem básico parecem estar fixados na noção de que seja necessário mantê-los 

integralmente seguros, levando as pessoas a agirem previamente frente a um risco sobre 

os mesmos no deslocamento urbano pela cidade do Rio de Janeiro, ainda que isso 

demande o apartamento de determinados atores ou a demonstração de preocupações 

vinculadas à rotulação de certas pessoas, como já vimos, por exemplo. Os atores 

consideram possibilidades de roubos e furtos, atentando aos lugares em que seria mais 

seguro ou perigoso expor telefones celulares e dinheiro, por exemplo; e possibilidades 

de risco em certos locais à noite, de forma que permanecem nos ônibus próximas aos 

motoristas e trocadores no intuito de se sentirem mais seguras, entre outras situações. 

O bem básico torna-se elemento central da efetivação das ações desconfiadas, 

para a agência por meio da gramática da desconfiança. Em uma situação em que se 

achem ameaçadas, as pessoas lançam mão de seus próprios bens para efetivar suas 

atitudes ainda que em detrimento dos outros, sustentando a ação desconfiada. Portanto, 

acessam diferentes planos de referência, efetivando seus direcionamentos de bem na 

direção de si. 

Um dos regimes de efetivação propostos por Werneck (Id., Ibid.) é o regime de 

imposição, em que não há possibilidade de oferta de um sentido negociado visando 

sustentar a situação. E nas situações em que a desconfiança é mobilizada, as pessoas, 

como já dito, parecem agir por meio de uma reconstrução interna de elementos passados 

que dão sentido à situação presente, portanto, as pessoas projetam algo como um 

momento crítico implícito. Não há a colocação de algo em questão para ser negociado e 

acordado segundo um princípio superior comum. A desconfiança é mobilizada para ser 

efetiva e é efetivada pelos indivíduos pelo risco imediato que um “outro” pode causar a 

eles física e patrimonialmente. Proponho, então, que por meio desse regime se 

concretizem as ações baseadas no “bem básico”, como veremos a seguir. 
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3. A efetivação do bem básico nas viagens de ônibus 

 

Agora, evidenciarei, por meio dos exemplos apresentados no decorrer deste 

trabalho, como considerações em relação ao bem básico e o outro que pode ser danoso 

são elementos centrais para a efetivação de uma ação desconfiada. Por meio dos 

accounts dos atores entrevistados e observados34, fornecidos após situações de 

insegurança ou até mesmo durante o andamento das mesmas, proponho que a 

preocupação em relação a uma alteridade no sentido da sensação de risco quanto à 

integridade física e patrimonial encontra sua passagem para a ação desconfiada (sua 

possibilidade de concretização) por meio da forma como se torna um “bem” a ser gerido 

nas situações. 

Um passageiro da linha 498, em uma quarta-feira, por volta das 18h, na Avenida 

Presidente Vargas, no Centro, observando um “crackudo” tentando embarcar no veículo 

em que estava e colaborando com a expulsão do mesmo junto a outros passageiros 

pagantes, diz, sobre a sensação de perigo causada em relação aos bens materiais que 

carrega pela cidade: “Não dá para deixar as coisas que a gente trabalha tanto em risco, 

né? É dias e dias de trabalho estressante que tiram da gente. Não sei qual é a dele, não é 

mesmo? Então, vou fazer o que? Eu é que não quero perder meu dinheiro, meu 

celular...”. A ação de desconfiança manifestada na expulsão do jovem é concretizada 

passando-se por considerações a respeito de objetos considerados valiosos carregados 

pela cidade. 

Uma usuária do 474 diz: “Melhor evitar do que passar certas situações”. Ela se 

refere ao assento que procura em um ônibus para escapar da possibilidade de um 

passageiro homem dela abusar. A evitação é mobilizada a partir do dano físico 

projetado como possível pela usuária. Algumas das mulheres entrevistadas afirmam 

atentar para certas situações e deixar de sentar em alguns assentos do coletivo baseadas 

no receio de serem abordadas agressivamente por homens. A ação desconfiada das 

mesmas é, portanto, um meio de resguardar a integridade física: “Ah, meu filho, melhor 

não arriscar.” “É para ficar de olho mesmo”. 

                                                           
34 Um fator interessante é que essas ações são “justificadas” por um quadro que não precisa ser 

explicitado, já que ninguém as critica, ninguém se opõe a elas. A explicação sobre as mesmas se deu 

somente sob conversações posteriores às situações comigo. 
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O que também toma forma na fala de passantes por lugares considerados por eles 

perigosos e/ou onde costumam embarcar nos ônibus moradores do Jacaré e jovens 

“crackudos” da Central do Brasil, por exemplo. Alguns passageiros dizem não saber se 

tais jovens vão praticar atos que temem, como roubos, furtos, baderna e agressão, mas 

ainda assim agem em detrimento deles – mobilizando a evitação ou o afastamento para 

tirar a possibilidade de efetivarem ações, como vimos no capítulo anterior – ao 

colocarem o bem físico e patrimonial como elementos basilares a serem considerados 

nas situações em que dividem o veículo com esses jovens, pois não podem prever de 

forma segura o que vai acontecer, temendo os mesmos. Tais bens são elementos centrais 

para a efetivação dos procedimentos de ação estudados no Capítulo 3. Os atores os 

incorporam em suas vidas cotidianas no Rio de Janeiro, tratando-se de um princípio de 

bem permitindo a ação social. 

Os passageiros de linhas cujos trajetos incluem a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá 

e o bairro do Jacaré, mas que dizem não sentir medo dos jovens de tais localidades (o 

que foi citado no capítulo anterior), todavia afirmam não os defender por receio de 

serem rechaçados por outros usuários do coletivo ou de acabarem vivenciando situações 

em que esses mesmos jovens realmente fizessem algo, como roubar, quebrar o ônibus 

ou xingar os passageiros pagantes. Suas considerações são expostas como influências 

para a forma como agem, como efetivamente concretizam suas ações, o que envolve a 

sensação de perigos físicos. 

No exemplo dado sobre o 474 em que jovens do Jacaré são expulsos do ônibus em 

Copacabana, as pessoas agarraram-se a suas propriedades quando os primeiros 

embarcaram pela porta traseira do ônibus, colocando suas bolsas e mochilas a frente de 

seus corpos, e se distanciando dos mesmos. A sensação de ameaça, representada pelo 

signo do “assalto”, que os jovens provocaram nos passageiros pagantes, ainda que não 

tenha se efetivado, era levada em conta. Mas o dado mais relevante aqui é: ela não foi 

colocada em questão para ser ponderada e resolvida com aqueles que representavam o 

foco de perigo. Assim como em relação aos jovens “crackudos”, normalmente expulsos 

dos ônibus por condutores, os passageiros acreditam que eles podem ser agressivos ou 

tentar roubá-los e sequer se considera a possibilidade de levar a eles o questionamento 

sobre suas ações. Portanto, mobilizavam ações desconfiadas em relação e eles. 

A gramática da desconfiança, portanto, diz respeito a situações em que, por 

exemplo, o bem básico é efetivado por imposição (Werneck, 2012b, p.312). As pessoas 

podem mobilizar elementos e provas, ao menos para elas mesmas, para agir no decorrer 
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da rotina por este meio, não negociando o sentido de suas ações com terceiros. A 

efetivação mobilizada sobre situações de desconfiança é pensada como cabível, pois 

envolve o bem básico daquele que a movimentou – o que verifica a possibilidade de 

efetivação de ação pelo mesmo. Quando um agente assim procede, espera que um outro 

aja em detrimento do primeiro, justamente por ser configurado como uma alteridade 

perigosa. 

Isso diz respeito ainda aos casos de passageiros procurando expulsar pessoas que 

embarcam de graça nos ônibus pelos bairros do Jacaré, na Autoestrada Grajaú-

Jacarepaguá ou na Central do Brasil por temerem atitudes de agressão ou roubo; ou 

condutores que implicam e proíbem a entrada de estudantes, cujo embarque nos 

coletivos é gratuito, por pensarem que os mesmos os estão enganando35. Suas 

experiências são as provas, e essas trabalham de modo conjunto com as expectativas – 

negativas nos casos trabalhados –, como pode se depreender de Chateaurynaud (2012). 

Por isso sugiro o “momento crítico implícito” ou projetado, é o que procurei indicar 

como um processo individualmente realizado pelas pessoas de referência às lembranças, 

histórias escutadas e experiências vividas, uma reconstrução (não verbalizada nas 

situações) de elementos que dão sentido a um perigo ou risco sentido e em relação ao 

qual agimos. Mobilizadas por mediação de uma gramática da desconfiança, tais formas 

de se efetivar uma ação (os dispositivos que manifestam o quadro referencial em 

questão) não tem por finalidade um acordo. 

Pela expectativa negativa quanto ao procedimento de ação de um terceiro, os 

atores se fazem valer, como pode ser constatado no cotidiano, de um “princípio de 

precaução” (Chateauraynaud, 1996). Este repousa na indisponibilidade de uma previsão 

                                                           
35 Cabe mencionar que alguns dos exemplos citados, como este último, envolvem a questão da marra 

(Werneck, 2015), dispositivo de demonstração de potência, de grandeza moral – grandeza grande, se 

considerarmos a hierarquia em uma dada situação. O principal operador dos conflitos onde a marra toma 

forma é o empoderamento (Id., Ibid.); e os agentes sempre se mostram competentes em encontrar provas 

que demonstrem a superioridade dos mesmos. A marra aparece recorrentemente nas viagens de ônibus, 

sobretudo nos rebates dos funcionários das linhas quando questionados por um ou mais passageiros – 

assim como já vimos no Capítulo 2. E também na relação dos condutores com estudantes, pois os 

primeiros acham que esses “São muito marrentos. Acham que podem fazer o que quiserem no ônibus”, 

como comenta um motorista do 474, tentando me convencer que os condutores muitas vezes tem de agir 

na “mesma moeda”. 

Por exemplo, nas linhas 474 e 498, observei mais de uma vez os motoristas responderem às reclamações 

quanto a suas atitudes: “sai do meu ônibus, então”, para um rapaz que insinuou em voz alta que o 

motorista não sabia dirigir direito – “Ruim de roda!” –; “é você quem está dirigindo? Eu é que sou 

motorista, fica na tua”, quando sugeriram que ele dirigisse com menos pressa; “Quem manda aqui sou 

eu”, diz um motorista para estudantes que tentavam embarcar no ônibus sem a permissão dele. Portanto, 

eles demarcam uma grandeza grande no ambiente do ônibus que diz respeito, nos casos citados, aos 

mesmos construindo uma imagem de donos do veículo, o que capacitaria apenas eles a opinar sobre 

alguma coisa que aconteça em seu espaço, não deixando que suas ações sejam colocadas em discussão. 
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futura definitiva em relação à determinada situação, de forma que é gerada uma 

projeção de ameaça/incômodo sobre o procedimento de ação posterior do outro. Esta 

situação é “driblada” por formas de agir que podem se dar previamente à efetivação de 

ação por terceiros que também vivenciam uma dada ocasião: trata-se da tentativa de 

limitar possíveis danos, limitando a agência dos outros. Por isso, proponho que as ações 

referenciadas por uma gramática da desconfiança são concretizadas pelo regime de 

efetivação por imposição. A concretização de ações é o próprio fim buscado: os 

passageiros, condutores e trocadores dos coletivos em questão continuam atravessando 

a cidade diariamente. Ainda que se deparem e/ou considerem cotidianamente uma 

possiblidade de distintas ameaças no Rio de Janeiro, operam formas de agir em relação 

a elas, não interrompendo a rotina frente ao perigo projetado. A gramática da 

desconfiança e seus dispositivos, na visão dos atores, permitem que a vida cotidiana 

siga ainda que permeada por riscos multifacetados e com o alheamento de terceiros. 

 

4. Desconfiança como forma de contenção de gasto de energia 

 

Em uma quarta-feira, por volta das 16h, um usuário da linha 332 se dirige à porta 

traseira do veículo para desembarcar em um dos pontos de Copacabana (sentido Zona 

Sul), mas não dispara o sinal sonoro-luminoso. Assim, o motorista, sem perceber que 

havia um passageiro querendo descer e andando bem rápido com o carro, passa direto 

do ponto em questão. O rapaz, então, volta rapidamente para o meio do corredor, dando 

alguns passos na direção do motorista e grita, irritado: “Ei, olha o ponto!” 

Ouvindo o aviso, alguns passageiros ainda tiveram de alertar o condutor sobre o 

usuário querendo descer, de forma que o “piloto” decidiu estacionar fora do ponto e 

abrir a porta de desembarque. Voltando novamente à porta traseira, o passageiro vai 

falando inquietamente e em voz alta: “Me deixa fora do ponto na maior. Esses safados 

são muito abusados. Que filho da puta. Tu vai ver só”, indicando que desceria do 

veículo para ir brigar com o motorista. Este, entendendo, então, que o outro estava 

querendo brigar, respondeu: “Ah, tá nervosinho? Pode vir”, levantando de seu assento, 

mas permanecendo dentro do ônibus. Os outros passageiros não se manifestaram quanto 

à situação. Apenas um homem mais velho tentou acalmar o rapaz: “Calma!” 

Após descer, o passageiro ficou parado no meio da extensão do veículo e 

encarando o condutor, mas depois começou a andar para o lado oposto ao ônibus e 

gritou: “Foda-se!” E foi embora. Um passageiro que havia reparado e comentado a 
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respeito do rapaz não ter disparado o sinal, tentando acalmá-lo posteriormente, disse em 

voz alta quando o jovem foi embora: “Não briga mesmo, não. Tá certo, faz bem para o 

coração”. 

Um colega deste último passageiro pergunta em tom de irônico: “Faz bem para o 

coração?” Ao que o primeiro responde: “É, ué, vai atrapalhar aí o dia dos outros 

passageiros para cair na porrada com um cara que ele nem conhece? Depois toma uma 

coça na frente de todo mundo, aí quero ver. Olha o tamanho do cara [o motorista]. De 

vez em quando tem que aturar mesmo”. Seu amigo rebate: “Ah, quando é abusado tem 

que partir para cima mesmo, quero nem saber”. E o primeiro completa: “Tomo ônibus 

com você faz anos, nunca vi tu dar um pio”. Ambos riem e o amigo conclui: “Tem que 

guardar as forças para o trabalho. Já tomo coça dele durante o dia. Temos que descansar 

as ideias no resto”. 

As ações consideradas perigosas, descabidas ou descomedidas (como o passageiro 

querendo brigar fisicamente com o motorista na história acima), por exemplo, podendo 

levar a um determinado incidente, não são ações aleatórias, como sugere Katz (1988). A 

causalidade das situações em que tomam forma no cotidiano e os efeitos que podem 

gerar aumenta “o senso de desafio” (Id., Ibid.) às pessoas para lidar com as mesmas. No 

caso do exemplo citado, a humilhação que se daria por “tomar uma coça” de alguém 

desconhecido na frente das outras pessoas, como conversam os dois amigos do exemplo 

acima, seria a experiência de ser reduzido a uma posição inferior aos olhos de todos. 

Afinal, ainda que o motorista seja um lugar comum em todas as viagens de ônibus, as 

pessoas que assumem seu papel nas variadas linhas têm diferentes formas de lidar com 

os passageiros e os problemas ligados à profissão, de maneira que o procedimento de 

ação futura dos mesmos pode ser desconhecido. Uma ação desarrazoada do passageiro 

poderia leva-lo à humilhação, que pode ser considerada de forma hierarquizante por 

tratar-se da inferiorização da posição ocupada em determinada situação. Com isso, os 

passageiros concluem que é melhor mobilizar a evitação (“deixar para lá”) para que a 

humilhação não seja um resultado possível em uma dada situação, pois não sabemos o 

que os outros podem fazer. 

Por outro lado, envolver-se em uma situação que possa gerar possibilidades de 

agressão física, por exemplo, demanda o que o passageiro acima chama de “forças”. Ao 

mencionar esse termo, ele faz referência a algo como uma energia (física, mas também 

espiritual) demandada por todas as atividades e da qual lançamos mão para realiza-las – 

por isso ele quer, depois de um dia de trabalho, descansar “as ideias”. Além da ameaça 
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evidente à própria integridade moral, física e patrimonial, situações de perigo imediato 

requereriam muito dessa energia, de forma que as pessoas afastam ou evitam as 

oportunidades das mesmas se concretizarem. Assim, muitas falas e formas de agir 

analisadas até aqui carregam o sentido de que “é melhor evitar” certas situações, lugares 

ou pessoas. 

Ainda que o momento de atenção frente a um possível perigo também cause gasto 

de energia, os atores procuram mobilizar formas de agir em que possam, de alguma 

forma, conservar essa energia quanto à tensão que seria gerada a partir da possível 

concretização de um signo da “violência urbana”. A “tensão” a que me refiro, nos 

exemplos aqui elencados, diz respeito a, por exemplo, o medo da senhora que 

presenciou um assalto em um 498, cujas pernas ficaram bambas ao ver um assaltante 

armado; à apreensão sentida pelos passageiros quando um grupo de 10 jovens do Jacaré 

embarcou no ônibus forçando a porta traseira de um 474, de forma que as passageiras 

gritaram para chamar atenção do motorista e se deslocaram no espaço interno do 

coletivo; ao sentimento de que foi “horrível”, descrito pelo morador da Taquara quando 

presenciou um tiroteio na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. 

Dessa forma, as pessoas esquivam-se de situações de efetivação de atos 

entendidos como componentes da “violência urbana”. E, como mostra Werneck (2012b, 

p. 301), se as grandezas representam uma dimensão abstrata da ação (aquilo que é 

captado analiticamente pelos atores em condições situadas), o agir em situação é 

constituir na prática o plano abstrato das grandezas. Essas são, então, uma energia 

potencial de ação, administrada pelos atores nas situações cotidianas vividas, não sendo 

colocadas em questão ou em perigo nas diferentes ocasiões exploradas nos capítulos 

anteriores. 

Na Avenida Presidente Vargas, em torno das 13h, em um dos pontos nos quais o 

474 deve parar, um homem espera pelo ônibus cujo destino é o bairro em que reside. 

Conversando comigo e partilhando suas experiências sobre alguns ônibus, afirma: “Tem 

uns ônibus que nem pego mais (...). Já sei que tem uns problemas. Que nem esse daí [o 

474]. Você sabe que pode dar problemas. Tem uns que a gente não paga para ver”. Ou 

seja, a partir da evitação, agindo por meio de um dispositivo da gramática da 

desconfiança, não se “paga para ver”. O passageiro preserva-se e a seus bens. 

Ao propor uma microssociologia da violência, Collins (2008) busca os contornos 

de momentos que moldam determinadas emoções e atos dos indivíduos podendo gerar 

alguma forma de violência. Sua intenção é identificar padrões de confronto, tensão e 
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fluxo emocional, componentes centrais das situações em que a violência é mobilizada. 

O autor mostra que a emergência da violência física em uma situação, por exemplo, diz 

respeito ao entrelaçamento das emoções humanas de medo, raiva e tensão: a dinâmica 

emocional está no centro da teoria microssituacional da violência proposta. 

A partir deste ponto, Collins mostra que o caminho mais comum em torno da 

tensão e do medo confrontacional normalmente seria muito curto: as pessoas não vão 

para além das tensões emocionais do confronto, limitando-se a vociferar, ficar nervosas, 

ou, por vezes, até recuar, ainda que isso possa ser considerado humilhante por elas. 

Quando aquilo que chama de “violência” emerge, o autor evidencia que ela seria 

geralmente incompetente, pois a tensão e o medo permaneceriam durante toda a sua 

performance e a limitariam. Ou seja, o caminho mais comum seria não ir além da 

tensão. 

Qualquer forma do que é entendido como violência, para eclodir, deveria superar, 

então, essa tensão e medo. E uma forma de isso acontecer seria pela transformação da 

tensão emocional em energia emocional, geralmente por um dos lados do confronto em 

detrimento do outro, o que seria raro de se suceder. Portanto, o interessante desta análise 

para o presente estudo é que Collins, assim com Boltanski e Thévenot (1999), 

demonstra a raridade do “estouro” de um conflito violento justamente pelo caráter 

custoso aos indivíduos a respeito da tensão gerada e da energia demandada. O autor 

coloca que se considerarmos a vida cotidiana e a forma como ela se desdobra em uma 

cadeia de situações, minuto a minuto, na maioria das vezes haveria muito pouca 

violência. Até mesmo em relação às pessoas pensadas como mais violentas, pois elas 

apenas teriam sido violentas em mais de uma situação ou espetacularmente violentas em 

algumas ocasiões, ou seja, elas agem de tal forma apenas em situações muito 

particulares. 

Como pôde ser observado nos exemplos explorados nesta pesquisa, durante todo o 

trabalho de campo, apesar dos desentendimentos entre passageiros e condutores, dos 

relatos de sensação de perigo, dos altos índices de roubos a coletivos nas áreas 

frequentadas, as situações com que mais lidei foram diferentes formas (construídas aqui 

como práticas de desconfiança) de impedir que certas ocasiões se encaminhassem à 

efetivação de um dos signos do que é entendido como “violência urbana”. 

O que também se pode ligar ao tipo de ameaça com que lidamos. Linhardt (2001), 

ao realizar uma contribuição de cunho pragmático à sociologia da ameaça, dedica-se a 

casos em que uma ameaça “indistinta e surda” permeia a vida cotidiana – 
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principalmente quando se trata do terrorismo, o foco de seu texto, publicado no rescaldo 

do atentado ao World Trade Center, em 2001. O que se torna interessante em sua escrita 

para este trabalho é a análise de uma ameaça como fonte de incertezas nas atividades 

corriqueiras dos indivíduos que se deslocam pela cidade, rompendo com a segurança e 

as crenças partilhadas nos momentos de estabilidade do ambiente cotidiano. 

Ou seja, pensa-se um tipo de ameaça cujos lugares de atuação seriam os espaços 

públicos, como os ônibus, as ruas e os bairros por eles atravessados. E o fator fulcral 

dessa forma de ameaça é que elas podem não se manifestar de forma que possamos 

identifica-las. Ou seja, se apenas sabemos o que os outros nos deixam ver de si mesmos 

(Goffman, 2013[1959]), a ameaça anônima que se dá no lugar público é caracterizada 

por uma alteridade perigosa que pode não se mostrar como tal. E é nesse ponto, como 

proponho (já tendo destacado anteriormente), que a desconfiança passa a ser elemento 

primordial a ser mobilizado para dar continuidade da rotina. 

Na medida em que os atores demonstram saber que há casos em que o “outro que 

pode ser danoso” não se apresenta claramente, considera-se a possibilidade de uma 

“emboscada social” (Linhardt, 2001, p. 77): a alteridade perigosa utilizar-se-ia de sua 

não evidência para atuar. Ou seja, aqueles que se deslocam pela cidade do Rio de 

Janeiro projetam a possibilidade de um dia a dia vivido em coexistência cotidiana com 

um “perigo dissimulado”, tornando necessária uma definição de práticas em relação às 

diferentes situações e às pessoas com que travam contatos imediatos. A eficácia da 

resposta quanto à ameaça dissimulada se mede a partir da capacidade de compreensão a 

respeito da operação do “outro que pode ser danoso”, e por meio da efetivação de 

formas de agir que impeçam as possibilidades de concretização de suas ações. 

Como coloca um morador da Taquara, não sabemos onde, quando, nem sobre 

como aquele que traz o perigo pode surgir. Se, por um lado, este rapaz afirma que não 

adianta ficarmos preocupados – “Se for acontecer, vai acontecer” –, por outro, a 

suspeita é mobilizada por muitas pessoas, inclusive pelo mesmo. O taquarense diz que, 

a partir do comentário de outros passageiros no interior do ônibus, ele passa a ficar mais 

alerta, sabendo até identificar quando alguém é assaltado: “[Sobre assaltos, é] a questão 

que falei do cara que sobe, senta do lado de alguém e salta no ponto seguinte. (...) 

Quando vejo, já sei, já passei e sei qual é. Já identifico a abordagem”. 

O trabalho de prevenção dos atores leva-os a adotar uma atitude em relação a isso. 

É a partir de frágeis conjecturas pela experiência habitual e na elaboração de provas que 
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se opera o ajustamento coletivo das “preensões”36 (Chateauraynaud, 2012) sobre o 

mundo sensível e o agenciamento dos operadores de factualidade, a partir dos quais as 

pessoas constroem aqueles que podem trazer perigo e tomam uma atitude frente a eles. 

Algumas pessoas podem fechar as janelas dos ônibus na Central sem ter 

observado uma tentativa de furto; um assalto pode não ter sido vivenciado, mas as 

pessoas podem desder de um veículo ainda assim por pensarem na possibilidade do 

mesmo; entre outros exemplos. Isto é, à medida que essa “ameaça dissimulada” pode 

não tomar forma de fato, não se lança mão de todas as práticas e de um dispendido de 

energia máximo. Ainda que haja signos atuantes da “violência urbana” pelo Rio de 

Janeiro, as pessoas não deixam de se deslocar pelas ruas, de tomar ônibus e de sentar-se 

ao lado de estranhos. Elas não “lutam” pelo impedimento da presença de todos aqueles 

que podem gerar sensação de perigo às mesmas em um ônibus, ou seja, não renunciam à 

vida na cidade e/ou fazem todo o possível para torna-la segura. Nem todos os 

dispositivos disponíveis para lidar com as ocorrências são mobilizados. 

Assumindo um cuidado mais atento ao bem básico no deslocamento pela cidade 

tendo vista tal ameaça, os passageiros e funcionários das linhas impõem uma 

interpretação sobre a composição dos elementos que dão forma a determinadas 

situações – assumindo uma grandeza grande –, permitindo a adoção de diferentes 

formas de agir (variadas e finitas práticas) sob os outros em que a integridade física e 

patrimonial seja resguardada. 

Mas, como mostra Werneck ao falar da desculpa (2012b), o “empreendedorismo 

moral” que permite a elevação de uma pessoa a uma grandeza grande, não é uma 

máquina voadora, e sim um andaime. A pessoa que demonstra um mal-estar com 

determinada situação permanece investida do ser metafísico da regra moral, em uma 

posição elevada, ao menos para a mesma, mas artificial, trabalhosa de ser sustentada. 

Portanto, lidamos com uma operação que demanda gasto de energia, envolvendo uma 

economia que permita o conjunto de ações e mudanças operadas. Mas, ao mesmo 

tempo, trata-se da “construção de uma forma formal de conferir efetivação a um bem 

autocentrado sem que isso rompa com uma disposição para a manutenção da rotina” 

(Id., Ibid., p. 297). 

                                                           
36 Esse conceito, no sentido trabalhado por Chateauraynaud, diz respeito à aderência que existe na relação 

do organismo com o ambiente. Se não houvesse preensão, a realidade flutuaria. Portanto, para operarmos 

sobre o real, o que por vezes se dá pelo auxílio de dispositivos, necessitamos de uma aderência 

satisfatória: que é, justamente, a preensão. 
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Nos procedimentos de ação por meio da desconfiança, procura-se não colocar em 

jogo as grandezas, posições situadas que demandam, portanto, gasto de energia. Aquele 

que a mobiliza assume uma “grandeza grande” (o que demanda energia) nas situações, o 

que verifica critérios de concretização de ação em distintas ocasiões (economizando, 

então, em energia de tensão). Sendo esta grandeza uma energia potencial, ela passa a ser 

retida, ou seja, não colocada em disputa ou risco. Há um cuidado com a mesma. A 

desconfiança, então, comporta uma forma de slack37 (Hirschman, 1970): uma retenção 

das atitudes e, logo, da energia que poderia ser gasta em ações frente a um perigo 

imediato concretizado (pode-se lançar mão da “grandeza grande”, o que significa gasto 

de energia, mas mantem-se a mesma ao impedir possíveis situações de perigo). São 

meios não violentos de mobilizar uma ação potencial, e, com isso, formas de lançar mão 

da força sem que esteja ligada apenas a uma dimensão física. É o que Werneck (2015), 

inspirado em Albert O. Hirschman, nomeia slack moral: uma economia de recursos de 

atuação moral no plano cotidiano. 

 

 

                                                           
37 O slack seria uma característica generalizada de todas as sociedades econômicas. A premissa 

fundamental de Hirschman é que existiria uma tendência natural nas mais diversas organizações de 

acumular ineficiência. Lança-se mão do que é satisfatório para agir cotidianamente, e não da 

maximização dos recursos que poderíamos mobilizar. Portanto, em momentos de crise, é algo a que se 

pode recorrer: lidamos com a retenção de dispositivos para serem utilizados durante estes momentos. 
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CONCLUSÃO 
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1. O que, afinal, as práticas de desconfiança dizem a respeito da vida social no Rio 

de Janeiro? 

 

No intuito de pensar da forma mais profícua possível a questão que nomeia esta 

exposição final, gostaria inicialmente de recapitular os principais pontos explorados 

nesta dissertação e a implicação dos mesmos sobre a vida cotidiana carioca. 

A partir de uma análise sobre viagens de ônibus pelas linhas 332, 474 e 498, 

propus que tanto os passageiros quanto os funcionários dos coletivos lançam mão da 

evitação e do afastamento para impedir um ato entendido por eles como violento de se 

concretizar: trata-se de dispositivos a darem suporte à ação potencial dos atores, 

auxiliando na efetivação da mesma. Nos casos observados, vimos tal potencialidade de 

ação carregada por uma expectativa negativa a respeito de diferentes atores, partes da 

cidade (bairros e ruas), regiões morais e procedimentos de ação. 

As formas de agir aqui estudadas não envolvem uma busca ao acordo (Boltanski e 

Thévenot, 1999, p. 361), ou seja, não são resolutivas em relação ao problema 

vivenciado pelos participantes de uma determinada situação, não se mirando em um 

princípio superior comum a guiar as ações, o que as tornaria legitimas para os diferentes 

atores envolvidos. Por exemplo, quando analisamos passageiros/funcionários 

vociferando para tentar retirar alguém que toma forma para eles de um perigo no ônibus 

por ser entendido como possivelmente baderneiro ou ladrão, vimos não terem sido 

apresentadas provas definitivas sobre este ser ou não uma ameaça, mas sim 

considerações internas (o que propus como um momento crítico implícito), indicando 

apenas uma probabilidade maior ou menor. Como vimos no terceiro capítulo, a 

desconfiança se dá justamente na falta de informação, implicando necessariamente a 

falta de certeza definitiva em relação ao outro. 

Então, as provas, apresentadas para o ajustamento das preensões 

(Chateauraynaud, 2012), para demonstrar a legitimidade de uma ação (Boltanski e 

Thévenot, 2006[1991]), muitas vezes expostas a mim pelas pessoas em conversas 

informais ou entrevistas, eram suas lembranças, histórias contadas por conhecidos, um 

saber apresentado como comum a respeito da cidade (por exemplo, a certeza de perigo 

no centro à noite), ou seja, elementos que direcionassem o olhar à necessidade da 

desconfiança. 

É com base nesse processo que a condição de periculosidade (a expectativa 

negativa) é imputada a certos atores, de forma que se procura anular a agência dos 
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mesmos, a possibilidade de participarem ativamente de uma situação e de se deslocarem 

pela cidade. Lembremos do comentado por um passageiro do 498 no quarto capítulo 

após colaborar para a expulsão de um jovem (interpretado como usuário de crack, e, 

logo, entendido como perigoso para ele) do ônibus: “Não sei qual é a dele, não é 

mesmo? Então, vou fazer o que?” Ou seja, dependendo do ator e do lugar em questão, 

desconfia-se do outro como que “por via das dúvidas”. 

Pelas práticas destacadas, vimos, portanto, se estabelecer um caminho para que a 

rotina tivesse prosseguimento carregando uma maior sensação de segurança para delas 

quem lançou mão – embora isso não represente sossego psicológico, já que a 

desconfiança tem seu custo cognitivo –, figurando como um problema constitutivo da 

ordem das interações sociais na cidade à medida que, para tal sensação ser produzida, 

determinados atores são apartados de outros. É um problema relacionado às práticas 

guiadas por uma gramática da desconfiança. 

Se se procura mobilizar ações com vias a determinados lugares, pessoas e 

situações de forma que estes sejam afastados ou evitados, é porque eles figuram como 

perigosos para certos atores, causando um estado alerta imediato aos mesmos – como 

vimos, um momento em que algum elemento desperta uma atenção dos indivíduos aos 

detalhes componentes das situações vivenciadas, movimentando distintas práticas para 

lidar com os riscos projetados ou perigos. A gramática da desconfiança é suportada por 

um quadro referencial em que figuram regras formais de ação configurando diferentes 

práticas de se agir imediatamente para que o foco da expectativa negativa não se 

concretize. 

A partir destas considerações, somos levados a tentar compreender como é gerada 

e quais são os princípios de orientação de tal gramática ao se deitar no mundo. 

A metrópole moderna pode ser entendida como lócus da desconfiança (Simmel, 

1979), onde se manifestaria por parte dos citadinos algo como uma aversão à pessoa 

desconhecida a qual devem se relacionar em uma cidade. Mas ao tratarmos do Rio de 

Janeiro (o construído pelos atores que dele fazem uso), parecemos lidar com um, 

digamos, agravamento negativo a respeito das representações quanto ao cenário urbano. 

O contato rotineiro com signos de algo representado socialmente como “violência 

urbana” (Machado da Silva, 1993; Misse, 1999) é levado em conta por aqueles que se 

deslocam pela cidade. Assim, por exemplo, um único trajeto cumprido por uma 

determinada linha de ônibus pode, para uma pessoa, envolver uma série de fatores 

figurando como riscos reais: “Aqui sempre pode estar acontecendo uma coisa, sempre 
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está”, diz uma passageira do 498 após ver um grupo de pessoas correndo em conjunto 

na Avenida Chile (Centro) embaixo de uma passarela, entendendo que estavam 

correndo de alguma coisa “provavelmente [perigosa]”. 

Nas situações estudadas, não vimos figurar práticas cujos fins chegam a uma 

dissolução permanente do sentimento de vítima potencial, elemento central à 

desconfiança, por parte dos que a mobilizam, isto é, não se manifestaram ações 

buscando o entendimento do acontecido nas mais diferentes situações, em que tomariam 

forma questionamentos ou processos de justificação (Boltanski e Thévenot, 

2006[1991]) a partir das questões vividas entre os atores. Isso se dá porque o foco do 

problema (o perigo) para o qual se lança mão da desconfiança, embora projetado, figura 

como imediatamente efetivo no decorrer das atividades rotineiras. 

Por isso, foi essencial a construção de um plano referencial sobre a cidade aqui 

nomeado de distopia realizada: uma projeção de problemas construída a partir de 

elementos da “violência urbana” identificáveis na rotina da cidade, valorizada 

negativamente pelas pessoas que acreditam lidar com aqueles em suas atividades 

cotidianas, sendo entendidos como características substantivas do Rio de Janeiro, 

levando os atores às práticas da gramática da desconfiança. É nesta projeção que o outro 

desconhecido se torna um outro representado como danoso, uma imagem recorrente nas 

construções daqueles que se locomovem pela cidade. Nesse quadro, então, realizam-se 

alguns elementos de estudos que vêm trabalhando a cidade como um lugar marcado 

pela violência urbana, causando efeitos de “autoconcepções generalizadas de 

vitimização” (Misse, 1999, p. 41) e vitimizações virtuais (Vaz, 1999). 

O ônibus é, nesse sentido, um objeto frutífero, pois, como deve abarcar em seus 

itinerários variados espaços da cidade, envolve lugares para os quais as pessoas 

possuem distintas representações, lançando mão ou não de diferentes formas de agir, o 

que nos permite pensar sobre suas construções da vida social na cidade. Foi a partir 

desses pontos que pôde ser construída a metafísica moral que guia as ações dos 

moradores do Rio de Janeiro. 

Seguidamente, dividi e propus que a distopia realizada figura de duas formas 

distintas para os passageiros e funcionários das linhas: por meio do contato com 

desconhecidos pela cidade, que não só desperta desconfiança puramente por essa 

característica, mas também por sua alocação em formas de agir identificadas como 

ameaçadoras a partir de “regras de experiência” (Weber, 1993) – como diferentes 

homens aproveitando-se de situações de ônibus cheio para se aproveitarem do corpo de 
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mulheres; ou pessoas embarcadas em dupla nos coletivos que ficam olhando para os 

passageiros os analisando, entendidos pelas pessoas como possíveis assaltantes –, 

levando ao estado alerta; e por meio da interação com grupos identificados por traços 

negativos tornados intrínsecos a eles, então, interpretados como efetivamente perigosos 

– como alguns moradores do bairro do Jacaré e certos jovens que andam pelo Centro, 

além desses próprios lugares serem entendidos como perigosos. 

A partir desses elementos, refleti sobre o que torna tal projeção de fato temerosa a 

ponto de mobilizarmos a desconfiança, ou seja, como o outro vira uma ameaça tão 

imediata? Propus que isso aconteça pelo risco causado ao bem básico, uma dimensão do 

bem de si (Werneck, 2012b). O bem básico consiste em um princípio substantivo de 

ação envolvendo considerações quanto a um outro que pode ser danoso em relação ao 

bem-estar físico e à integridade patrimonial dos elementos carregados pelos atores no 

cotidiano. A possibilidade de uma investida contra nossos corpos e da perda de objetos 

(entendidos como fruto de um trabalho demandador de muita energia pessoal), o que 

pode se dar por práticas entendidas como “violência urbana”, leva à preocupação e às 

atitudes arredias para com terceiros. Pois os elementos componentes do bem básico são 

entendidos como fulcrais para as pessoas, sendo necessária sua proteção. 

Perdê-los ou os ter danificados significaria a perda do grande gasto de energia 

investido nos mesmos. Assim, os atores procuram formas de economizar tal energia, 

resguardando tal bem e o que está intrincado a ele, evitando a tensão de uma situação de 

perigo efetivado. Uma das maneiras de economizar tais energias, em que as pessoas 

atingem e conservam uma “grandeza grande” nas situações (o que verifica critérios de 

concretização de ação), é justamente mobilizando práticas de desconfiança, impedindo 

algo considerado ruim de se concretizar – lança-se mão da evitação e do afastamento, 

por exemplo, para que roubos, furtos, agressões, desentendimentos, entre outros 

elementos, não aconteçam. 

Por isso, a abordagem pragmatista da moral foi tão rica para o estudo – indo no 

caminho de Werneck (2012a) ao sugerir a fecundidade daquela para as pesquisas a 

respeito da violência. A partir de tal abordagem pude observar quais são as 

representações das pessoas, que alocam suas ações em diferentes quadros de sentido, 

manifestando metafísicas morais orientadoras de suas práticas, podendo ser constatadas 

a partir dos efeitos delas. Assim, chegamos ao entendimento da desconfiança não como 

uma operação aplicada de maneira racional, funcional, nem como uma emoção em 

relação a variadas pessoas, lugares e coisas, mas como forma de agir consequente, 
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relacionada ao que os atores constroem sobre suas interações na cidade, configurando 

diferentes meios pelos quais agem na mesma. 

Isto nos permite pensar que, por um lado, a desconfiança permite a continuidade 

da rotina, não significando um rompimento, uma impossibilidade da vida em sociedade, 

mas por outro significa a colocação em pratica de ações de distanciamento sobre 

determinados atores. Nos dias subsequentes em que observei jovens do Jacaré ou 

“crackudos” do Centro sendo expulsos do ônibus, permitindo uma viagem entendida 

como mais segura para aqueles em seu interior, os residentes de tais localidades 

continuaram embarcando nos veículos, tendo que lidar novamente com passageiros 

avessos às suas presenças, enquanto estes permaneceram se sentindo em perigo, de 

forma que a evitação e o afastamento continuaram sendo mobilizados. Portanto, a 

desconfiança pode ser vista como diferentes formas de agir auxiliadoras para a 

continuidade da rotina, mas, no cenário urbano carioca, ela não comporta uma ordem de 

interação prolongada entre trustors e trustees. 

A desconfiança se dá a partir dos elementos elencados ao longo deste trabalho, 

que parecem fazer parte de um imaginário particular feito sobre o Rio de Janeiro como 

“substancialmente violento” – há um longo tempo, como podemos ver em Machado da 

Silva (1993), Misse (1999) e Batista (2003). Na medida em que tal “imaginário” causa 

efeitos reais na rotina das pessoas, estas procuram evitar ou afastar os fatores que o 

compõem para a continuação de suas atividades cotidianas. Ou seja, a desconfiança não 

transforma, não modifica os diferentes elementos que a despertam, apenas se molda de 

formas variadas como prática para a vivência em meio aos mesmos. Dessa forma, o Rio 

de Janeiro construído à imagem de seus problemas, refletidos, analisados e vivenciados 

por passageiros, motoristas e trocadores, parece ser um lugar para o qual a categoria de 

distopia realizada faz justiça. 
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