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Resumo: O Terminal de Integração do Centro (TICEN) é o maior e principal terminal

de transporte público de Florianópolis/SC. Servindo como foco importante para a

movimentação  da  cidade,  constitui-se  diariamente  como local  onde  passageiros,

funcionários,  máquinas,  prédios,  a  administração  pública,  moradores  de  rua  e

comerciantes  estabelecem  correspondências  entre  si  através  de  negociações  e

experiências no ambiente. Com base na análise destas práticas ambientais, busco

neste  trabalho  discutir  a  diferenciação  mútua  destes  grupos  através  das  formas

distintas, porém interdependentes, que configuram seus movimentos e localizações

no terminal.  Avalio que os corpos no TICEN tornam-se inclusos em categorias a

partir do momento em que passam a agir e sofrer efeitos, reflexivamente, sobre os
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corpos  e  ambientes  ao  seu  redor  e  originários  destes.  Estudo  alguns  exemplos  de

situações cotidianas no terminal para evidenciar o modo que sujeitos diferentes trocam e

compartilham  características  entre  si  nos  seus  movimentos  diários  para  virem  a  se

constituir como entes em um momento crucial de navegação por uma cidade média.

Palavras-chave: ambiente; antropologia urbana; espaço público

Introdução: chegando ao TICEN

O Terminal de Integração do Centro, ou TICEN, fica na região central da cidade de

Florianópolis. Situado ao lado da rodoviária que conecta a capital a cidades de todo o

país, nele convergem turistas e residentes da cidade de diversos gêneros, raças, etnias,

ocupações profissionais, classes, origens, idades, etc. É um local de trânsitos constantes:

de  quem frequenta  o  terminal,  via  de  regra  os  únicos  que  passam mais  tempo  que

necessário  para  pegar  seu  próximo  ônibus  são  aqueles  que  lá  trabalham,  em  uma

capacidade  ou  outra;  aqueles  que  esperam  a  chegada  de  alguém;  aqueles  que

aproveitam o fluxo de pessoas para pedir doações de dinheiro; ou, recorrentemente nos

dias de semana aos horários de saída das escolas, grupos de adolescentes que fazem de

alguns pontos do terminal seus locais de sociabilidade.

Entre  estas  pessoas  e  aquelas  que  ficam  no  terminal  apenas  pelo  tempo

estritamente necessário para pegar seu próximo ônibus, as diferenças são muitas, e se

transformam constantemente. É muito difícil – senão impossível – traçar perfis de grupos

coesos  no  terminal  por  mais  de  alguns  momentos  passageiros.  De  fato,  talvez  nem

durante estes momentos isto seja viável.

O que quero dizer com isso é que qualquer tentativa de hipostatizar categorias de

pessoas no terminal vai de encontro com as movimentações que lá acontecem. Estas

movimentações aproximam e afastam pessoas. Passageiros orientam uns aos outros com

informações sobre o funcionamento das linhas de ônibus do mesmo modo que o fazem os

funcionários  do  transporte,  aproximando-se  destes;  motoristas  e  cobradores

desempenham  os  mesmos  papéis  que  fiscais  de  segurança  na  hora  de  auxiliar  as

equipes  de  atendimento  emergencial  de  saúde  quando  acontece  algum  acidente,

momentaneamente  tornando-se  semelhantes  aos  fiscais,  e  diferentes  daqueles

funcionários que não fazem o mesmo; manifestantes contra o aumento da tarifa realizam

movimentações  dentro  do  terminal  que  se  assemelham  àquelas  realizadas  pelos

trabalhadores  sindicalizados  do  transporte  em  seus  protestos  contra  ameaças  de

demissão  em  massa,  desenhando  semelhanças  nítidas  nos  modos  de  dois  grupos



supostamente  tão  distintos  de  praticarem  paralisações  e  interrupções  dos  fluxos

ambientais do mesmo território. 

As divisões que parecem passíveis de serem invocadas para facilmente diferenciar

certas pessoas de outras – o uniforme que se usa, o tempo que se passa no terminal, as

diferentes relações com as catracas (algo a ser atravessado com o pagamento de uma

tarifa por muitos considerada abusiva,  no caso de passageiro,  e algo a ser vigiado e

protegido de transgressões no caso de fiscais de segurança, por exemplo) mostram-se

muito menos estáveis ou eficazes do que poderia se pensar quando observamos que as

divisões  e  diferenciações,  quaisquer  que  sejam,  entre  pessoas  só  fazem  sentido  se

analisadas em suas transformações ao longo dos caminhos traçados no terminal.

O  que  farei  neste  texto  é  analisar  alguns  episódios  ocorridos  durante  minha

pesquisa de campo para elucidar em maiores detalhes isto que propus. Em seguida, irei

defender um argumento geral sobre a natureza em comum destas diferenciações, e o que

elas  nos  permitem pensar  sobre  como características  tanto  de  ambientes  quanto  de

pessoas são negociadas através do movimento no TICEN.

O dia a dia: vivendo o TICEN

Em um anoitecer de agosto, por volta das dezenove horas, estava prestes a ir

embora do terminal quando avistei uma mulher de pé perto da entrada da plataforma A. A

plataforma A é uma de cinco plataformas no terminal, cada uma comportando pontos de

chegada  e  partida  de  linhas  para  diferentes  regiões  de  Florianópolis  e  da  região

metropolitana. Entre a entrada da plataforma A, que fica na extremidade esquerda do

pátio onde o terminal encontra a rua que corre à sua frente, e a entrada da plataforma B,

há uma grade curva, que separa este pátio de uma rotatória dentro do terminal, que é

usada pelos ônibus que saem da plataforma A para darem a volta e se direcionarem à

saída. Um corrimão extenso percorre todo o lado externo dessa grade, e esse detalhe

aparentemente banal é essencial para compreender uma região do terminal que difere

das  outras.  Esse local  serve  como ponto  privilegiado  para  pessoas  que  aguardam a

chegada de outras, estejam estas chegando ao terminal para seguirem a pé para outro

lugar ou para pegar algum ônibus. Ainda tentando compreender melhor alguns dos modos

que este espaço surgia para os frequentadores do TICEN, abordei a mulher na entrada da

plataforma e iniciei uma conversa com ela.

Em nossos breves minutos de diálogo (ela partiu assim que a pessoa que estava

aguardando chegou), esta interlocutora, que irei chamar de Mariana, compartilhou comigo



sua experiência de presenciar uma troca irregular de passagens em frente às catracas da

entrada da mesma plataforma diante da qual conversávamos.

“Agorinha mesmo – não que eu tenha alguma coisa a ver com isso... – mas
agora mesmo tinha gente trocando passe por dinheiro. Isso eu não acho uma
coisa boa, porque de repente, eles devem furtar de alguém, né? E tão aqui, e
ninguém faz nada. Passam vários seguranças – eu tou aqui há vinte minutos –
passam vários seguranças, olharam e não falaram nada. [...] É muita gente pra
pouco fiscal.” (Mariana, usuária do TICEN)

Há  coisas  que  devemos  apontar  nesse  breve  depoimento.  Em  primeiro  lugar,

Mariana  lança  mão de  um jogo  de  designações  para  posicionar,  simultaneamente,  a

pessoa que vendia “passes” (o  cartão-passe emitido pelo Sindicato das Empresas de

Transporte Urbano de Florianópolis, que pode ser carregado com créditos descontados

cada vez que o cartão é usado para liberar uma catraca de ônibus, no terminal ou dentro

dos veículos),  os fiscais  do terminal,  as demais pessoas que surgem como possíveis

vítimas de um crime que Mariana imagina ter ocorrido, e finalmente, a si mesma. Junto

com esse conjunto de designações, Mariana referencia certos movimentos na sua fala –

dos fiscais, da pessoa vendendo os passes, das pessoas que por ela passavam e de si

própria – que são necessários para compreender as designações mais profundamente. E

por final,  Mariana aciona, tanto no conteúdo da sua fala quanto no ato de falar,  uma

posicionalidade sua no ambiente, que está intimamente ligada com o restante do jogo de

designações por ela conduzido.

A fala  de  Mariana só  pôde aparecer  no terminal  porque certos  movimentos  se

realizam ali de certas formas. De qualquer ponto do terminal até a entrada da plataforma

A,  Mariana  poderia  ter  feito  uma  série  de  caminhos.  É  de  importância  para  o  seu

depoimento que ela tenha feito um caminho que tenha a levado ao encontro da cena que

presenciou. Se tivesse chegado à entrada da plataforma por dentro da plataforma após

desembarcar de um ônibus, muito possivelmente não teria visto a cena – a saída e a

entrada ficam próximas uma à outra,  mas no elevado fluxo de pessoas que marca o

horário  do  anoitecer,  é  fácil  perder  de  vista  ocorrências  específicas  como  a  que

descreveu. Da mesma forma, não é por acaso que o acontecimento tenha acontecido

onde aconteceu; existe uma lógica em vender passes (roubados ou não) em frente às

catracas de entrada da plataforma. Se esta foi a intenção de quem realizava, ou tentava

realizar a venda dos passes, não temos como saber. Porém, o que é possível afirmar é

que o posicionamento desta pessoa onde ela estava, algo implicado em sua ação, junta-

se a esta última para estabelecer relações de descoberta de caminho diversas com outros

usuários do terminal.

Quando falo de descobertas de caminho, refiro-me especificamente ao conceito de



Ingold (2011a) de wayfaring. Wayfaring consiste basicamente no exercício de descobrir e

negociar um caminho pelo mundo, e a proposta de Ingold é que é no exercício desta

atividade,  ao longo  dos caminhos descobertos e negociados,  que o conhecimento se

desenvolve nos humanos.

Andar pelo terminal, assim como andar por qualquer local da cidade, envolve um

grau elevado de wayfaring. Participando do cotidiano do TICEN, por diversas vezes não

apenas observei, mas aconselhei e orientei pessoas que não sabiam como chegar aos

seus pontos de destino desejados; da mesma forma, em outras ocasiões, em busca de

uma linha de ônibus ou outra, para fins de pesquisa ou de uso fora da pesquisa, precisei

buscar  informações  em  outras  pessoas  ou  em  orientações  manifestas  na  própria

construção física do TICEN.

Refiro-me aqui, em primeira instância, a um mural de duas faces que fica neste

pátio inicial do terminal que já mencionei. Em cada um dos seus lados, o mural carrega

uma placa com uma ilustração do terminal conforme visto de um ponto aéreo, com suas

divisões em plataformas e pequenos retângulos coloridos sinalizando onde cada linha de

ônibus  opera.  Com  diferenças  de  cor  sinalizando  ônibus  operados  por  empresas

diferentes (são seis no total – tratarei disso mais adiante no trabalho), o mural conta com

uma legenda para os desenhos, indicando a qual linha de ônibus cada ícone da imagem

faz referência.

Em uma  ocasião,  estava  chegando  ao  terminal  quando  fui  abordado  por  uma

mulher que não conhecia a cidade e não sabia como chegar do centro ao seu bairro de

destino. Perguntando a ela se sabia de algum ponto de referência próximo do local onde

gostaria de chegar,  identifiquei qual seria o ônibus que faria o caminho mais rápido e

aproveitei que estávamos próximos ao mural para nele apontar onde o ônibus ficava.

 Algo  torna-se  evidente  em uma  ocasião  como  essas  –  especificamente,  uma

afinidade com o conceito de Gibson (1986) de  affordances, mencionado anteriormente.

Este termo,  mais  do que designar  apenas o que algo  (uma superfície,  um meio,  um

animal, uma pessoa) possibilita a outro, indica uma relatividade – uma affordance é um

fornecimento de possibilidades que algo tem relativo a alguma outra coisa (ibid, p. 127).

Não  trata-se  aqui  apenas  de  características  que  possam ser  acionadas  em relações

físicas  do ambiente,  mas  inclusive  de relações sociais  –  “what  the  infant  affords  the

mother is reciprocal to what the mother affords the infant” (ibid, p. 135).

O exemplo que dei da ocasião em que olhei o mapa do terminal junto à mulher que

me pediu informações invoca, de uma só vez, a relação entre affordances e wayfaring. O

mapa em si disponibiliza affordances para mim, para a mulher que buscava seu caminho,



e possivelmente para qualquer pessoa no terminal com as habilidades necessárias para

lê-lo. Em uma relação mais ampla, o órgão público e as empresas responsáveis pela

elaboração, produção e manutenção do mapa participam do oferecimento de affordances

do mapa1,  de modo a estarem também, como Ingold diz, “bound up” nas histórias de

quem faz uso desse recurso (2011a, p. 160).

Da mesma forma, o recurso ao mapa e o engajamento com suas affordances fez

parte do processo de descoberta de caminho, ou  wayfaring,  da mulher que me pediu

orientações.  Não conhecendo o terminal  ou a cidade,  o único recurso que tinha para

descobrir como chegar ao ponto de ônibus em que deveria embarcar era de fato explorar

o terminal com seu próprio corpo e buscar dentro dele os caminhos que deveria seguir. A

conversa comigo e a observação do mural serviram como etapas em um processo que só

estaria concluído no momento em que ela partisse do terminal em direção ao seu destino.

O motivo da escolha deste exemplo é o fato dele elucidar que o que acontece no

terminal  acontece  pela  implicação  do  caminho  que  levou  os  corpos  envolvidos  no

acontecimento até o ponto em que passam a se corresponder. Voltando ao depoimento

de Mariana sobre a venda clandestina de passes, dispomos agora das considerações

necessárias para reconhecer como a presença da pessoa responsável por essa atividade

suscita novas relações ambientais.

A posição de Mariana frente ao ocorrido é de distanciamento em uma série de

níveis, o mais relevante (nesse momento) sendo o distanciamento que ocorre por não

estar interessada em comprar o que estava sendo vendido. Optar pela compra, porém,

significaria no caso de Mariana – e significou para aqueles que realizaram a compra de

fato – um engajamento com novas  affordances.  O transporte público em Florianópolis

segue uma lógica comercial que é recorrentemente contestada por setores da população.

Comprar passes mais baratos significa adotar métodos para contornar um dos limites que

o atual modelo de mobilidade estabelece para os usuários do sistema. Parar em frente à

entrada da plataforma A e efetuar esta compra significa redescobrir o caminho de entrada

para o sistema de transporte, pois agora a experiência do corpo no ambiente encontra

uma  nova  negociação,  uma  nova  affordance.  Não  se  trata  apenas  de  uma  situação

econômica;  trata-se  também  de  uma  relação  eminentemente  ambiental  com  a

1 Ao  falar  de  affordances,  Gibson  não  arrisca  o  movimento  de  traçar  uma  rede  de  operação  e
fornecimento de affordances; o termo é usado principalmente para falar do que acontece em relações
binárias.  Mas  o  que  acontece  ao  pensarmos  nas  affordances  que  possibilitam  que  algo  ofereça
affordances? Gibson cita o exemplo de uma superfície horizontal, plana, extensa e rígida que, por ter
estas características em relação com uma pessoa, confere a possibilidade de apoio (Gibson, 1986, p.
127).  Se falamos do chão,  porém,  precisamos pensar em outras  coisas que o permitam ter  estas
características.  Um piso plano só se mantém plano enquanto as condições de pressão atmosférica
concederem a affordance para que isto aconteça.



administração  pública  e  as  formas  de  operar  às  margens  de  suas  contingências  e

imposições.

Outro  distanciamento  para  que  a  fala  de  Mariana  aponta  tem  a  ver  com  as

capacidades  de  interferência  que  a  mesma desempenha  frente  a  outras  pessoas  no

TICEN.  Existe,  no  terminal,  a  possibilidade  de  qualquer  usuário  intervir  em

acontecimentos que observe, se julgar que estes são de alguma maneira inadequados ao

lugar. Em uma noite em que estava no terminal, por volta das vinte horas, observei um

homem embriagado, segurando uma garrafa de bebida alcóolica, a caminho da entrada

da plataforma B, falando incompreensivelmente e jogando o corpo de um lado pro outro,

visivelmente chamando a atenção de quem estava ao seu redor. Nessa ocasião, outros

três homens – não fiscais do terminal – se aproximaram do sujeito e o afastaram das

pessoas rumo a quem andava, falando a ele que se acalmasse.

Embora estas formas de intervenção sobre o comportamento de outrem aconteçam

no TICEN – inclusive porque a visão de Mariana de que há “pouco fiscal pra muita gente”

é uma opinião ecoada por outros com quem já conversei – Mariana optou por adotar uma

posição, concorrentemente no ambiente e nas relações com outras pessoas, de deixar

aos fiscais a resolução da cena que assistia.

Mais do que isso, Mariana invocou em sua fala as formas de trajeto que compõem

a fiscalização do TICEN. Seu comentário de que “passam vários seguranças” não se

refere  apenas  a  uma  casualidade.  A forma  de  operação  da  fiscalização  do  terminal

envolve duplas de seguranças – não mais que duas ou três em qualquer dado horário do

dia – caminhando por todo o terminal, traçando caminhos por dentro das plataformas,

pelo pátio na frente das entradas e pela área em frente às plataformas C, D e E, onde

alguns  serviços  (uma  padaria,  uma  casa  lotérica  e,  principalmente,  os  escritórios  do

Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Florianópolis) operam.

Ao ficar parada e esperar que, pelo movimento dos fiscais, eles vissem a cena e

fizessem algo a respeito (o que não ocorreu), Mariana operou uma reflexividade dupla. A

um nível discursivo, ela designou os movimentos de corpos no ambiente e os associou a

expectativas de comportamento. A um nível ambiental, ela praticou esta mesma divisão,

organizando sua própria disposição em relação aos outros corpos no TICEN; mais do que

uma relação apenas de possibilidades, este posicionamento próprio deriva de um projeto

de operação do terminal.  Mariana ficou parada porque definiu  como função de outro

mover-se nesta situação.

O que isto começa a demonstrar é a maneira que a diferenciação de pessoas no

terminal não se opera apenas no plano do discurso, ou apenas no plano socioeconômico



(Mariana e os fiscais têm, afinal de contas, ocupações profissionais diferentes), ou apenas

no plano simbólico, como defende Agier. Mariana poderia ter aproximado-se dos fiscais ao

interferir no câmbio irregular de passes. Isto não teria feito dela uma fiscal, mas, como já

exemplifiquei,  existe  uma  rede  de  fiscalização  no  terminal  que  opera  junto  aos

profissionais responsáveis pela segurança, que não é operada por eles (ou ao menos não

apenas por eles).

Não é meu objetivo aqui incluir Mariana, ou qualquer outro usuário do TICEN, na

posição de possivelmente ser um fiscal, na maneira que se entende o termo quando se

pensa em uma categoria de trabalhadores do transporte. Penso apenas no que propõe

Latour (2005) ao falar sobre formações de grupos. Latour questiona a adequação de um

método  de  identificação  de  grupos  que  elege  representantes,  outras  formas  de

agrupamento que se distinguem do primeiro grupo de modo a criar um “contexto”, que

“define” um grupo de acordo com determinados critérios e que invoca um reconhecimento

“social” do grupo (Latour, 2005, pp. 31-33). Sua sugestão, contrária a essa, é a de seguir

associações ou formações grupais, focando nos caminhos que tomam as ações conjuntas

ou interligadas de “atores”, como os chama.

Seguindo essa orientação, a rede (para usar um termo latouriano) de fiscalização

que ocorre no TICEN associa determinados atores, não exatamente em uma atividade em

comum mas na criação de um tipo de ambiente que é mantido por ações que se suportam

mutualmente. A ação daqueles que não são fiscais profissionais auxilia o trabalho destes

últimos e acaba servindo, em determinados contextos, para compensar por determinadas

falhas (conforme percebidas por usuários do transporte) da fiscalização oficial em manter

a segurança. Na outra mão, as ações daqueles que são fiscais profissionais servem como

referência para os outros atores na sua percepção do que deveria ou não acontecer no

terminal em termos de vigia e manutenção de determinadas formas de ordem (o controle

de  transações  comerciais  irregulares,  das  ações  de  pessoas  sob  a  influência  de

substâncias, para retomar os dois exemplos já apresentados).

Com isso, chamo atenção para o distanciamento de Mariana dos fiscais não como

algo resultante de uma diferença de profissão pura e simplesmente, mas como uma tática

ambiental  de  diferenciação  de  pessoas.  A  posição  de  usuária  do  transporte,  ou

passageira, que Mariana assume é uma posição específica, não um estado padrão de

quem não é funcionário do terminal. Não é subtraindo posições de ação no TICEN que se

chega à posição de passageira, mas praticando, em relação ambiental com outros, um

jogo de afastamentos e aproximações, movimentos e estaticidade, que desenvolve a cada

situação uma forma da categoria de usuário do transporte.



Isto não significa dizer que “usuários do transporte” se formam enquanto grupo

através de dinâmicas semelhates àquela empregada por Mariana. Usuários do transporte,

como falei, também participam das estratégias de fiscalização. Não se trata aqui de um

grupo social, mas de uma categoria múltipla, sujeita a mobilizações das mais variadas.

As mobilizações ambientais e discursivas desta categoria não se dão apenas no

movimento físico de corpos ao longo de determinadas linhas, porém. Uma outra forma de

relação que serve para operar diferenciações no ambiente é o som.

O som não  desempenha  uma função declarada no TICEN.  Não existe  música

saindo por  alto-falantes;  não há avisos  sonoros avisando os  horários  de chegada ou

partida  de  certas  linhas,  como  se  pode  esperar  encontrar  em  outros  terminais  de

mobilidade como aeroportos ou rodoviárias; não há comunicados de qualquer tipo pelas

empresas que gerenciam o transporte; e mesmo os vídeos publicitários que passam nas

telas dos quadros de horários do terminal e nos pequenos monitores eletrônicos dentro

dos ônibus são mudos.  Se há a intenção de se buscar  informações pelo som, estas

informações  devem  ser  buscadas  em  interações  imediatas  com  outras  pessoas,

principalmente por meio do diálogo.

Isto não é o mesmo que dizer que outros meios de informação estão prontamente

disponíveis  sem  a  necessidade  de  estabelecer  relações.  De  certo  que  a  informação

oferecida ativamente para coletivos de pessoas no TICEN por parte da sua administração

é principalmente visual. Além do mapa que descrevi anteriormente, o terminal também

conta com telas eletrônicas – quatro em cada plataforma – que anunciam os horários das

próximas oito partidas, cada conjunto de quatro relacionando as informações referentes a

sua respectiva plataforma. Também há quadros de horários fixos, impressos em papel,

agrupados em painéis ao longo de cada plataforma, disponibilizando para consulta todos

os horários de todas as linhas. Sem mencionar os avisos apontando para onde ficam as

saídas, ou as peças de comunicação visual identificando cada um dos prédios ofertadores

de serviços localizados na área externa do terminal.

Porém, estas informações precisam ser suscitadas. Além da máxima de Ingold de

que “my environment is the world as it exists and takes on meaning in relation to me ”

(2000, p. 20) – ou seja, os dados do mundo precisam relacionar-se para que ganhem

significado -, a percepção sensorial não é passiva ou objetiva, e aprender a navegar pelo

mundo envolve um aprendizado de como e para que movimentar os sentidos. Schwartz

(2004) chama atenção para isso ao falar de discriminações sonoras, ou as técnicas que

pessoas  adotam  para  ouvir  alguns  sons  em  maior  detalhe  que  outros  –  ou  para

simplesmente não ouvir determinados sons.



Essas informações suscitadas não são apenas dados relacionadas ao transporte,

mas dicas e insinuações de como operar categorias de modo a criar diferenciações. E

assim  como  as  táticas  de  diferenciação  pelo  movimento,  o  desenvolvimento  das

distinções pelo som pode envolver um grau significativo de reflexividade.

Uma das experiências etnográficas que me inseriu  em um momento onde isso

pôde ser observado aconteceu como consequência de um evento raro no TICEN. Apesar

do  movimento  constante  de  veículos,  acidentes  entre  os  ônibus  dentro  do  terminal

costumam  ser  raros.  Em  uma  determinada  manhã  de  julho,  porém,  um  carro  freou

bruscamente, e o motorista que vinha em seu rastro não teve tempo de parar antes que

houvesse uma pequena colisão. A batida resultou na queda de uma parte do para-brisa

do segundo ônibus, deixando vidro quebrado espalhado no asfalto, próximo ao meio-fio

da plataforma onde uma fila de passageiros havia se organizado.

Uma  série  de  mobilizações  ocorreram  em  seguida.  O  motorista  do  ônibus

danificado saiu do veículo para inspecionar o ponto de impacto e o vidro no chão. Com

seu celular,  passou a fotografar ambos. O ônibus em que eu estava passava ao lado

deste último no momento do ocorrido, e um grave congestionamento de automóveis ao

redor  do terminal  impossibilitava que saíssemos do lugar.  O carro estava lotado com

passageiros, e a mistura do calor daquela manhã com o pouco espaço livre no ônibus e

os problemas do trânsito já haviam provocado alguns passageiros a reclamar e voz alta

da situação.

A visão  do  motorista  fotografando  os  efeitos  da  batida,  porém,  catalisou  uma

reação distinta de uma passageira específica, a poucos centímetros de mim. Ela, uma

mulher que estava em pé no corredor do carro, passou a gritar  com o motorista pela

janela, reclamando que a sua recusa e a do primeiro motorista que havia freado de tirar

os dois ônibus de onde estavam contribuía para a dificuldade de movimento dos demais

veículos  do  terminal.  Ela  falava,  em  volume  alto,  daquilo  que  percebia  como  a

incompetência daqueles funcionários de lidar com o contratempo, e suas reclamações

logo começaram a receber o apoio de outros passageiros, que também passaram a falar

em voz alta pela janela. Logo, reclamações eram feitas por muitos dos passageiros que

encontravam-se  em  pé  no  ônibus,  e  mesmo  alguns  que  esperavam  nas  filas  na

plataforma passaram a contribuir para o coro.

Acredito que a diferenciação operou de três angulos diferentes naquele momento,

e será o terceiro o que tomarei como mais importante para esta discussão. Mas antes, os

dois primeiros: a mobilidade no ambiente imediato e o conteúdo das reclamações.

Pensemos no que era dito pelos passageiros indignados. O grande problema por



eles  observado  era  a  incapacidade  dos  motoristas  de,  mesmo  naquela  situação,

otimizarem o fluxo do terminal. A reclamação inicial focou no fato do motorista do ônibus

danificado ter descido ao asfalto para averiguar o ocorrido, enquanto os passageiros eram

forçados a aguardar nas filas ou suportar o calor e o desconforto de um carro lotado.

A consideração das diferenças desta capacidade de pequenos movimentos – poder

ou não descer do ônibus, poder ou não conduzir um veículo, mesmo que por poucos

metros, para liberar uma obstrução na via – é o ponto-chave da indignação da primeira

passageira, que passou então a ser ecoada por outros. Existe então uma reflexão que

implica tanto aqueles passageiros quanto os motoristas que eram alvo das mensagens

em uma disposição de poderes sobre o ambiente. A raiva da passageira que começou a

gritar pela janela vinha do fato de que ela tinha compromissos que não poderiam ser

abandonados, e o obstáculo que se punha à chegada ao seu destino não estava sob seu

poder de solução, mas sob o poder de motoristas que, ao ver da passageira, fracassavam

no desempenho de sua função. As contingências da vida urbana cotidiana – a obrigação

com horários, a infraestrutura de mobilidade que obriga certas pessoas a adotar o ônibus

como veículo  principal  para  equilibrarem as diversas tarefas  de seu dia  –  são então

invocadas discursivamente em uma análise reflexiva da configuração ambiental daquele

momento. Análise que vem acompanhada de uma determinada prática daquele ambiente.

De certo que permanecer no ônibus e aguardar a saída do terminal não era a única

opção disponível para aquela passageira ou para quaisquer outros – de fato, alguns antes

de e durante aquele momento de conflito haviam descido do veículo e ido embora do

terminal. A permanência daqueles que escolheram ficar implicavam uma tensão exercida

sobre o ambiente por fatores para além do TICEN, mas que funcionavam também para

operar as distinções que ali ocorriam. A passageira que iniciou as reclamações tinha um

horário a cumprir no trabalho; o motorista que fotografava o ônibus já estava realizando o

seu.

Se ocorreu uma diferenciação, não foi pelo alastramento, como um contágio, como

uma  mimese,  de  um  comportamento  ou  ação  individual  para  uma  série  de  outras

pessoas.  A  diferenciação  não  ocorreu  porque  uma  linha  foi  iniciada  pela  primeira

passageira  a  reclamar,  posicionando-a  frente  ao  motorista;  esta  linha  não  foi  então

imitada pelos outros passageiros que entraram no coro. Imaginar isso seria objetivar um

ponto de partida da mimese, um caminho que possa ter seguido e um ponto de chegada.

Como Deleuze (1987) diz, imaginar que vir a ser é um processo de imitação é ignorar que

aquilo em que se transforma muda tanto quanto o que, ou quem, se transforma. Não há

um  ponto  de  partida  ou  um  ponto  de  chegada,  porque  a  transformação  em  si



silenciosamente se transforma. Se um segundo passageiro passa a gritar pela janela com

o motorista-fotógrafo, como de fato aconteceu, este segundo passageiro não é apenas

uma repetição da primeira passageira a gritar,  mas torna-se envolto  em uma relação

tríplice  com ela e com o motorista.  Os outros passageiros que passaram a reclamar

serviram para  ampliar  a  mensagem da  primeira  passageira  ao  mesmo  tempo  que  a

transformaram, já que agora a mensagem não era mais de uma pessoa, mas de várias.

Acontece algo em um momento como estes que problematiza a clássica descrição

de Simmel (1973) do individualismo da vida urbana. Enquanto Simmel imagina a cidade

como um campo fértil para a individualidade plena – talvez até como algo definido por ela

– o que um evento como o que descrevi faz é provocar questionamentos sobre como a

individualidade  deixa  de  se  tornar  tão  clara  a  partir  do  momento  em  que  pessoas

aparentemente distintas tornam-se implicadas e envoltas umas nas outras. Há um vir a

ser, citando Deleuze novamente, que acontece quando a ação de uma pessoa movimenta

uma ação prévia por outra pessoa, movimenta a outra pessoa pela movimentação desta

ação, e faz com que a segunda pessoa se veja movimentada pela própria movimentação

da ação de outra. Outra pessoa que agora é marcada por ter tido sua ação movimentada,

e portanto não é mais igual ao que era no primeiro momento em que fez a ação.

Poderíamos pensar que ao invés de mimese, o que ocorreu foi um apontamento

feito por uma pessoa que orientou a atenção de outras para algo a ser percebido, e que a

partir daí as ações vieram à tona pela identificação conjunta de um problema em comum.

Isto  seria  algo  como  o  que  Ingold  (2010)  chama  de  educação  da  atenção,  onde  o

conhecimento  é  desenvolvido  ao  longo  de  relações  ambientais  que  ocorrem  quando

alguém apto à percepção de certos elementos no ambiente treina outros para exercerem

a mesma aptidão.  De fato,  algo nesse nível  parece ter acontecido. As ações de uma

primeira passageira parecem ter sido o que chamou a atenção de outros passageiros

para uma percebida ineficiência na realização de um serviço esperado, e as ações de

outros passageiros progressivamente mobilizaram ainda outros para o reconhecimento de

um problema. Mas talvez ainda exista algo neste cenário que não possa ser capturado

por esta explicação.

Em primeiro lugar, não há porque imaginar que todos os passageiros que entraram

no coro de reivindicações o fizeram a partir  da identificação de uma mesma coisa.  A

ineficiência do motorista frente às expectativas da primeira passageira surgem a partir da

relação  desta  com  um  ritmo  maior  do  dia  em  Florianópolis,  e  a  inadequação  do

movimento no terminal para com as intenções de uma pessoa específica para o restante

da sua manhã formam uma tensão que não é compartilhada do mesmo modo com os



outros passageiros.  É uma tensão específica aos tropeços em  um  dos vários trajetos

diferentes que pretendiam-se realizar a partir da saída daquele ônibus e daquele terminal.

Como  Velho  (1994)  diz,  nem  porque  mais  de  uma  pessoa  usa  um  determinado

vocabulário  –  nem porque mais  de  uma pessoa reclama da ineficiência do  serviço –

podemos supor que o vocabulário tenha o mesmo sentido para todos que o usam.

O que fica claro é que as ações da primeira passageira mobilizaram de alguma

forma os outros passageiros, e a diferenciação ocorreu em algum nível  por causa de

afeto,  no  sentido  definido  por  Latour  (2012).  O  afeto  é  uma  característica  da

corporalidade; enquanto Ingold (2011) define o corpo como um cruzamento aberto de

linhas e histórias, Latour sugere que aprender a ter um corpo é ser afetado, ou seja, ser

mobilizado, posto em ação por outro ou por alguma coisa. De fato, parece que ambas as

descrições  têm  alguma  validade  aqui.  Os  passageiros  mobilizados  pela  ação  de

diferenciação para com o motorista tornaram-se por esse meio (e também por outros, mas

focarei  apenas  em  um  aqui)  emaranhados  um  no  outro,  implicados  um  no  outro,

transformados um pelo outro. Ao mesmo tempo, foram postos em movimento um pelo

outro, assim como, é claro, pelo próprio ônibus, pelos outros veículos ao redor,  pelos

motoristas dos outros veículos, pelo asfalto do TICEN, pelas pessoas do lado de fora que

passaram a reclamar também...

Não é meu objetivo aqui arriscar uma resposta definitiva de porque aquela ocasião

se configurou do modo que o fez. Para fazer isso, certamente seria necessário muito mais

informação sobre cada um dos passageiros envolvidos no ocorrido. Meu objetivo aqui é

chamar  atenção  para  uma  coisa  específica,  o  terceiro  ângulo  da  diferenciação  que

mencionei mais cedo. Não se trata de alguma forma de uma essência do que aconteceu,

mas de um fator  que foi  posto  em evidência  naquele  momento  e  que,  conforme irei

descrever adiante, desempenha papéis importantes em algumas das mobilizações, dos

afetos e das dinâmicas de diferenciação no terminal: o volume.

De certo que o volume por si só não nos diz muita coisa, muito menos para quem

está  a  qualquer  momento  no  TICEN.  Mas  participando  das  paisagens  sonoras  que

ocorrem naquele lugar, o volume merece seu destaque.

Atkinson (2007) chama atenção para as sonoridades urbanas e suas formas de

organização. O volume da cidade aumenta e diminui de acordo com lugares específicos

em horários diferentes do dia, com atividades variadas que são neles realizadas e com

expectativas  de  padrão.  Em outros  termos,  a  percepção  do  volume  urbano  varia  de

acordo com aquilo a que estamos acostumados.

O que podemos dizer sobre o volume e a paisagem sonora do TICEN? Na maioria



dos casos, o que ouvi durante conversas quando tentei de alguma forma ou outra abordar

este  assunto  foi  uma  resposta  simples:  “é  barulhento”.  Discursivamente,  pouco  se

reconhece de variedade sonora no terminal. Ele é apenas um aglomerado de sons, uma

cacofonia.  É  barulhento.  Minha  observação  de  variações  sonoras  não  servirá  para

contestar necessariamente essa avaliação, mas para explorar os modos que as táticas

sonoras operam a a partir dela.

Sim, o TICEN muitas vezes é barulhento. Nos horários de pico, para ser ouvido por

mais do que quem está imediatamente ao seu lado, ou a sua frente, ou logo atrás, quem

fala precisa elevar consideravelmente o tom de voz. Esse é o caso principalmente nos

horários de pico – entre sete e nove horas da manhã, entre o meio-dia e as duas horas da

tarde, e entre seis e oito horas da noite em dias de semana, aproximadamente. São,

evidentemente, os horários que coincidem com os inícios e fins de períodos de aula, de

expedientes de trabalho e com intervalos de almoço. Os sons de pessoas andando e

conversando se misturam aos sons de ônibus chegando e partindo, aos sons de carros

em  frente  ao  terminal,  de  vendedores  do  outro  lado  da  rua  do  pátio  de  entrada

anunciando  seus  produtos,  de  pessoas  compartilhando  espaço  com  os  vendedores

enquanto discorrem sobre questões políticas em megafones ou em microfones ligados a

alto-falantes, de músicos tocando seus instrumentos perto das entradas das plataformas...

Enfim, trata-se de uma configuração de sons recorrente em cidades brasileiras onde o

transporte comporta fluxos elevados de passageiros.

Nos horários em que há menos movimento, a paisagem sonora muda de acordo;

vale notar que não há uma só em todo o terminal,  porém. A constelação de sons da

plataforma A é diferente das plataformas C e D, por exemplo, que são consideravelmente

mais movimentadas durante quase todo o dia e muito da noite – pelo menos durante a

semana, e fora de feriados. Ainda algum destaque merece a plataforma E, a mais distante

da entrada do terminal e a menos movimentada, por operar exclusivamente linhas que

atendem as  cidades  metropolitanas  mais  distantes  da  capital.  Durante  uma tarde  de

semana usual, em comparação às outras plataformas esta é praticamente silenciosa.

A distinção de volume da plataforma E para com as outras aponta para algo no

modo  em  que  o  terminal  é  construído  e  nas  maneiras  de  se  movimentar  naquele

ambiente. Nenhuma das cinco plataformas têm paredes ao seu redor; trata-se de espaços

abertos, cobertos por tetos sustendados por colunas e não por muros. Estão dispostas

lado a lado, e de qualquer uma delas todas as outras podem ser vistas. Mesmo assim,

pouco som é carregado de uma para outra – pouco o suficiente para que haja distinções

sonoras nítidas.



Chamo atenção para o volume nestes dois contextos – na ocasião da passageira

que gritava com o motorista e nos contrastes de volume de som entre as plataformas –

porque juntos apontam maneiras de pensar ocasiões em que a atenção conquistada pelo

volume  sonoro  e  a  transmissão  de  som  de  uma  plataforma  a  outra  operam

simultaneamente na produção ou interferência de apreensão de algumas atividades.

No caso do acidente entre os ônibus, foi o elevado volume das reclamações dos

passageiros dentro do carro que chamou a atenção dos passageiros do lado de fora, e do

próprio  motorista.  Como  qualquer  manhã  de  trânsito  intenso,  a  paisagem  sonora  do

terminal  naquela  instância  era  uma  bastante  congestionada.  Era  necessária  uma

elevação de volume para  uma apreensão mútua de passageiros,  que só  foi  possível

dentro de uma área relativamente pequena.

Esta ocasião serve, porém, como contraste para outra. Durante a noite, o TICEN

como um todo costuma ser um lugar bastante silencioso. Nestes períodos de silêncio, em

que o impacto sonoro do trânsito diminui, surge aos ouvidos algo que durante o dia pouco

se ouve a distância – a atividade de limpeza do local.

Por  volta  das  vinte  e  três  horas,  todas  as  noites  de  segunda  a  sexta,  alguns

funcionários chegam ao terminal para realizar a coleta dos conteúdos das lixeiras. Esta

não  é  a  única  equipe  responsável  pela  manutenção  do  lugar  –  durante  o  dia,  há  a

presença constante de trabalhadores varrendo as cinco plataformas com vassouras e pás

de metal. Mas estes funcionários trabalham de uma maneira específica, e estabelecem

certas relações que são distintas a eles.

Seus  trajetos  se  repetem,  noite  após  noite.  Começando  pelas  entradas  das

plataformas, percorrem a extensão de cada uma até o fim, passando pelas colunas que

suportam o  teto  – uma fileira  de  colunas próxima do comprimento  de cada meio-fio.

Puxando consigo lixeiras de mais ou menos um metro de altura, abrem as lixeiras fixas

nas colunas das plataformas e transferem seus conteúdos para a lixeira maior que vêm e

vão puxando. Este processo inteiro dura não mais que alguns minutos, mas ganha uma

distinção no cotidiano do terminal.

No relativo silêncio daquele período da noite, o som que mais se ouve no TICEN é

o das lixeiras tremendo conforme andam sobre as pedras do chão do terminal. Junto a

esse ruído, ouve-se o alto barulho de lixeiras pesadas sendo desacopladas de colunas,

seus conteúdos batendo uns nos outros com o movimento, e o ruído destes mesmos

conteúdos derramando de um recipiente para o outro quando a lixeira cheia é virada de

cabeça para baixo sobre a abertura da lixeira coletora.

Acontece  que  estas  movimentações  corporais  e  os  sons  que  as  acompanham



sinalizam simultaneamente o fato de que esta atividade se torna visível no TICEN apenas

com a ausência do tráfego usual dos dias de semana. A operação de distinção que ocorre

aqui  –  e  por  operação  de  distinção  chamo  as  mudanças  e  táticas  que  sinalizam  a

presença  e  apontam  para  formas  específicas  de  apreensão  e  reconhecimento  de

determinadas relações – não é uma com vetores tão claros quanto aquelas operadas

quando se aponta explicitamente uma designação ambiental, como no caso da relação de

Mariana com os fiscais.

Ao invés disso, o que acontece é uma distinção maior, não entre “funcionários da

limpeza” e “passageiros”, ou “funcionários da limpeza” e “funcionários do transporte”, ou

entre  “funcionários  noturnos”  e  “usuários  e  funcionários  durante  o  dia”,  mas  entre

ambientes diferentes que tornam-se evidentes enquanto si pelo destaque que ganha uma

atividade específica.

Não  é  apenas  durante  este  horário  ou  durante  as  noites  de  semana  que  a

paisagem sonora do terminal se torna notadamente mais silenciosa. Sábados, domingos

e feriados permitem observar o mesmo fenômeno de redução de ruídos ao longo de todo

o dia e toda a noite. Mas o fato de que isto acontece destaca que não é apenas a redução

de movimento que suscita um novo ambiente.

Durante os horários de maior movimento, é difícil  escutar de qualquer lugar do

TICEN qualquer atividade específica que ocorra a mais do que uma breve distância. Se a

escuta no terminal é direcionada, não o é necessariamente neste sentido em especial2.

Mas a atividade de limpeza à noite é imediatamente perceptível de qualquer uma das

plataformas;  não  apenas  porque  acontece  em  todas,  mas  porque  acontecendo  em

qualquer uma é perceptível de qualquer uma das outras.

O que isto faz é fornecer um ponto de entrada para a apreensão e engajamento

com um ambiente específico, que acontece porque existe este ponto de entrada. É algo

como o que Nancy (2000) chama de  origin-of-the-world.  Não se trata de acessar  um

ambiente  (“mundo”  é  a  palavra  que  Nancy usa,  já  que  suas  preocupações  não  são

estritamente ambientais) que já existe; não há nada além da origem, do ponto de acesso,

senão outros infinitos pontos de acesso. Não há qualquer coisa além do movimento senão

mais movimento. É algo semelhante ao que Deleuze (1987) diz sobre o devir; não se trata

de  apreender  algo  que  é,  já  que o  que é  também está  implicado  em movimentos  e

2  A chegada dos ônibus é algo cujo som eventualmente ganha importância para algumas das pessoas
que esperam para partir. Porém, isso ocorre especificamente com os ônibus cujas linhas interessam a
estes usuários que direcionam a escuta.  Os ônibus no terminal  ganham características específicas
quando  interagem  mais  diretamente  com  usuários;  fora  destas  correspondências  imediatas,  as
características de cada ônibus se misturam entre si, em uma categoria geral de “ônibus” que movimenta
certas percepções sem atrelá-las a corpos específicos.



reorientações. Se trata de constantemente descobrir um caminho – praticar o wayfaring.

Este  wayfaring  não é apenas praticado pelos pés, porém. Ingold (2011a) chama

atenção para esta dimensão em especial, mas o conceito é aberto a outras invenções. As

interseções  de  wayfaring  com  a  ideia  de  educação  da  atenção  (Ingold,  2010)  são

evidentes, e convidam ainda outros cruzamentos com as ideias de origin-of-the-world  e

do devir conforme descrito por Deleuze para pensarmos que, se o movimento é essencial

para  o  desenvolvimento  do  mundo  e  das  suas  relações,  o  movimento  não

necessariamente se dá na perspectiva de um corpo só. O que quero dizer com isso é

que se é possível acessar um novo ambiente pela orientação dos sons da atividade de

limpeza no terminal, isso não depende totalmente do andar de quem segue este acesso.

É  evidente  que  a  locomoção  está  implicada  nisso;  não  se  existe,  como  que

espontaneamente, junto a este específico ponto de acesso que falo. Do mesmo modo,

este ponto de acesso ocorre ao longo dos movimentos dos funcionários da limpeza.

Porém, se a capacidade de se acessar e praticar ambientes se dá pelo movimento

e pelas diferenciações que ocorrem ao longo do movimento, é possível observar que o

movimento  é  uma característica  de  se  existir  em relação,  e  não  apenas  algo  que  é

praticado no momento em que se toma um, ou dois, ou mais passos, ou que se empurram

as rodas de uma cadeira de rodas, ou que se pedala uma bicicleta...

Alguém pode se manter perfeitamente parado no terminal às vinte e três horas da

noite e aguardar que se inicie o trabalho de limpeza para ser puxado em direção a um

ponto de acesso de um novo ambiente, apenas pelo movimento de outrem. É algo como o

que Ingold  (2014)  chama da tensão que existe  ao  longo das linhas.  Linhas não são

apenas caminhos percorridos, mas implicações em uma malha (2011b), o que quer dizer

que não há qualquer ponto na malha que não esteja vulnerável às tensões, às atrações e

aos afastamentos que ocorrem ao longo de todas as linhas.

De fato,  as táticas de diferenciação que ocorrem no TICEN parecem depender

disso. Se diferenciações envolvem mobilizações, estas não são espontâneas por parte de

todos os envolvidos, mas envolvidas em movimentos puxados por outros. Posicionar-se

em relação a um outro que se cria no momento do posicionamento é mobilizar todo o

ambiente, inclusive o outro, sem que esta seja necessariamente sua vontade ou algo que

tenha sequer contemplado. Além  disso,  estas  movimentações  e  diferenciações

dependem de rastros e espaços abertos que são deixados em seu caminho. Quando os

sons do terminal se transformam em algo que permita que se ouça o trabalho de limpeza

sendo executado, isto é uma consequência deixada por toda aquela atividade que antes

tornava impossível a percepção de ações no nível que ocorre à noite.



Os efeitos das mobilizações são, então, mobilizações em si só; a malha é feita de

modo  que  aquilo  que  é  um efeito  age  sobre  aquilo  que  o  causou,  mesmo que  não

ocorram  simultaneamente  no  tempo.  As  diferenciações,  assim  como  a  malha,  são

recíprocas, mesmo que o primeiro movimento não seja igual ao segundo que o atinge no

caminho reverso. Existe um intervalo onde uma prática ambiental se refere a outra, mas

não a captura por completo. Como o “a” derrideano (Derrida, 2001), uma preposição que

indica uma referência e um intervalo de incompreensão ao mesmo tempo, cada tensão na

malha volta-se para tantas outras sem fazer com que estas se resumam a apenas uma

reação a um movimento originário. Não existem vetores na malha, e praticar uma tática

de diferenciação é sofrer o efeito de outra, relacionada mas não simplesmente reversa.
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