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Resumo 

Dentre vários personagens que habitam as vias urbanas cariocas, esse trabalho será 

dedicado a um bem específico: os motoristas de vans. O foco será o comportamento 

peculiar desse grupo social, como se comunicam no momento em que buscam seus 

passageiros para fazer as chamadas lotadas, quando se portam de forma competitiva e 

agressiva. E, instantes depois, já com seus passageiros dentro das suas vans e trafegando 

pelas vias expressas cariocas, trocam informes via rádio, dão avisos, compartilham 

informações de interesse comum e se ajudam mutuamente. Mesmo ao volante e em 

trânsito pela cidade, interagem, mantém-se em contato em tempo real via rádio. As ruas 

e avenidas da cidade, assim como a tecnologia, transformam-se em suporte para esse 

tipo de socialização vivido por essa a tribo urbana. 
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1. Introdução  

O transporte alternativo é um fenômeno que há pouco mais de dez se impôs como uma 

realidade cada vez mais presente nas vias das cidades e estradas brasileiras. Chamadas 

de vans em alguns pontos, e de peruas em outros, esses veículos que transportam de 

uma só vez entre oito e 14 passageiros (mais o motorista) competem com o transporte 

oficial – ônibus, metrô e trens. Milhares de pessoas cortam a cidade transportados por 

elas, dirigidas por um novo personagem urbano, os motoristas de van, indivíduos que 

trabalham de forma autônoma, reunidos em cooperativas. 

Quem mora no Rio de Janeiro e vai trabalhar de manhã e volta para casa durante  

___________________________ 
(1) Trabalho apresentado ao NP Comunicação e Culturas Urbanas, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom. 
(2) Jornalista e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação/ Uerj. 
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a tarde pelas principais ruas e avenidas dos subúrbios da cidade, certamente as 

compartilha com elas. Devido à precariedade do transporte público que atende áreas 

afastadas do Centro, esses furgões dotados de assentos em seu interior, mesmo quando 

eram totalmente ilegais para o poder público, já haviam se legitimado como a melhor 

opção de transporte para milhares de pessoas. 

O carioca morador das zonas norte e oeste gastava muito tempo esperando por 

ônibus que invariavelmente passavam lotados, obrigando os usuários a se acotovelar em 

seu interior durante o trajeto, some-se a isso o calor nos coletivos – fenômeno longe de 

ser raro na cidade. As vans surgiram como uma opção em que muitos desses 

passageiros, que antes enfrentavam verdadeiros momentos de sofrimento até seus 

lugares de trabalho, puderam viajar sentados, sem tumultos. Ou seja, trocaram o 

desconforto por uma alternativa que lhes é mais cômoda. Além de fugir da má prestação 

de serviço de transporte coletivo na cidade, conseguiu-se, com o transporte alternativo, 

percorrer os mesmos trajetos em menos tempo, visto que transporta menos passageiros 

que os ônibus e suas paradas para embarque e desembarque acontecem em número 

muito menor. 

Na cidade do Rio de Janeiro, são diversas linhas de vans que ligam bairros das 

zonas norte e oeste ao Centro levando para o trabalho milhares de pessoas e 

transportando-as de volta às suas casas no fim da tarde ou durante a noite. Ironicamente, 

o meio de locomoção que permite que esses trabalhadores mantenham a cadeia 

produtiva em andamento são profissionais fora do mercado formal de trabalho. 

Não existem empresas que ponham as vans nas ruas para circular, não há chefes. 

Os motoristas se organizam em cooperativas e essas organizam as linhas, todos têm a 

mesma posição hierárquica dentro do grupo. E mesmo estando em veículos diferentes, 

que se mantém em constante movimento pelas ruas e avenidas da cidade, a 

comunicação é constante via rádio, que lhes permite trocar informações em tempo real. 

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), órgão da 

prefeitura do Rio de Janeiro, em maio de 2006 existiam 5.919 motoristas cadastrados e 

divididos em 85 cooperativas (3).  

 
_________________________ 

(3).Esse número não aponta unicamente os motoristas de van, também estão incluídos os motoristas de kombi, cuja 

dinâmica não será levada em conta nesse trabalho. 
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2. O motorista 

O mundo contemporâneo vive um momento em que a oferta de trabalho formal 

está cada vez menor. O avanço tecnológico faz com que os meios de produção sejam 

cada vez mais automatizados e independentes do homem. Canevacci (2005), citando 

Jeremy Rifkin, aponta para o fim do trabalho humano que teria um substituto mecânico-

eletrônico. Dessa forma, o mundo do trabalho chegaria a num novo momento  

histórico quando as pessoas seriam liberadas da fadiga física, da repetição compulsiva 

de gestos automatizados como máquinas. A mudança, para Canevacci, seria positiva 

pois permitira ao homem contemporâneo livrar-se das atividades repetitivas, alienadas e 

fixas e passaria a ter tempo para ações criativas, individuais e temporárias. 

O autor desenvolveu tal pensamento quando se propunha e estudar a realidade 

que seria enfrentada pela juventude ao atingir sua idade produtiva. No entanto, dá a 

entender que não levou em conta os adultos que vivenciariam esse momento de 

transformação tecnológica, que seriam substituídos pela acima citada força de trabalho 

mecânico-eletrônica. Não temos estudo qualitativo ou quantitativo, mas pode-se dizer 

que parte representativa do grupo sobre o qual esse trabalho se propõe a falar tem 

origem nesse contexto, da perda do trabalho. 

  A sobrevivência nas grandes cidades é cada vez mais cara, a grande maioria das 

atividades cotidianas demanda dinheiro – inclusive a manutenção dos veículos e o 

combustível para sua circulação. Por serem profissionais autônomos, sua remuneração 

depende exclusivamente de seu trabalho, da coleta de passageiros por seu itinerário. 

Fazer seus trajetos no menor tempo possível e com todos os assentos ocupados é o 

objetivo desses motoristas, o que significa mais passageiros viajando e pagando pela 

viagem, ou seja, uma melhor remuneração. 

Devido à necessidade de ter sempre seus carros com todos os lugares tomados, 

cria-se uma competição sobre as pessoas que buscam esse tipo de transporte. Não é raro 

assistir motoristas de van ultrapassando outros em velocidade acelerada para chegar nos 

pontos à frente antes ou mesmo dando “fechadas” em outros carros, ou seja, obstruindo 

a passagem dos outros carros. Os condutores se comportam como “predadores” de 

passageiros em alguns casos e como donos deles em outros momentos. 

Além dessa constante tentativa de estar sempre com o carro lotado, fazendo o 

trajeto o mais rápido possível, eles convivem com alguma repressão imposta pelo 

estado, no caso a mesma SMTU. Nem todos os carros são regularizados, o que faz 

lembrar a forma como eram identificadas anteriormente pela população, as vans piratas, 
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entretanto os que têm documentação em dia com o poder público são freqüentemente 

parados e vistoriados por policiais militares, guardas municipais ou agentes da SMTU 

para checagem dos documentos. 

Em seu cotidiano, após os momentos de disputa, os mesmos motoristas que 

competem ferozmente pelos passageiros mudam radicalmente seu comportamento, 

passam a se ajudar. Informam quando há e onde há blitzes policiais ou da SMTU, dão 

informes sobre as condições de trânsito pelas vias por onde circulam e até sugerem 

melhores opções de como chegar aos seus destinos. 

 

3. Passageiros x motorista; motoristas x motoristas 

“Se arruma, aqui que tá bom 
Aqui tá dez 
Se arruma, tem espaço na van 
Tem espaço na van 

Vem cá, meu bem, me dê a mão 
Vamos rodar nesse salão 
Ainda bem que você chegou 
Vem cá, te quero 
Um brinde à vida 
E só nos dois 

Se arruma, aqui que tá bom 
Aqui tá dez 
Se arruma, tem espaço na van 
Tem espaço na van” (4) 

 

Embora carregue no seu furgão mais de dez pessoas, a atividade do motorista é 

inicialmente solitária, ele dirige enquanto seus passageiros dormem, conversam entre si 

ou até têm conversas consigo. Seu trabalho consiste em pegar os passageiros nos pontos 

de ônibus e levá- los principalmente até o Centro da cidade. São várias viagens 

percorrendo o mesmo trajeto, com diferentes pessoas com as quais, muitas vezes, só têm 

contato visual, somente na hora em que o passageiro acena para embarcar e na hora do 

pagamento. 

 Cada condutor tem seu horário para sair do ponto de início da viagem, o que lhe 

permite passar nos pontos de ônibus onde estão seus passageiros, aproximadamente, no 

_________________ 
(4) Trecho da música “Tem espaço na van”, de Ed Motta e Seu Jorge. 
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mesmo horário todos os dias. Essa freqüência acaba por permitir que motorista e 

passageiros tenham todos os dias aqueles mesmos momentos da manhã em comum, a 

ida do bairro de origem ao Centro ou vice-versa. Esse costume termina por criar uma 

associação, um grupo que divide impressões, idéias e experiências. Para Maffesoli 

(1987), é esse estar-junto que leva o grupo a criar uma identidade, tanto que quando 

algum passageiro de uma dessas viagens se atrasa, mesmo com todos os já embarcados 

tendo hora para chegar e tornando possível que cheguem atrasados, há consenso em 

esperar pela pessoa. No caso de algum passageiro fazer sinal para tentar viajar naquele 

veículo, corre um sério risco de ser rechaçado pois os lugares estão contados para os 

usuários de sempre. A banalidade do dia-a-dia, os assuntos corriqueiros vão consolidar 

o sentimento de união dessas pessoas e legitimar-las como tribo urbana.  

 

“Beber junto, jogar conversa fora, falar dos assuntos banais que pontuam a 

vida de todo dia provocam o “sair de si” e, através disso, criam a aura 

específica que serve de cimento para o tribalismo”. (5) 

 

 Simultaneamente a esse pertencimento àquele grupo que faz a viagem no mesmo 

horário, o motorista passa a sentir-se dono dos passageiros não permitindo que outros 

motoristas os transportem. Invariavelmente, pode-se ouvir um desses condutores 

referindo-se aos “seus passageiros”, diferindo-os dos outros usuários dessa forma de 

transporte, afinal de contas são eles que lhes garantem a remuneração do seu dia-a-dia 

quando descem do carro e pagam pela corrida. 

Há vezes em que o número de passageiros não é suficiente para a lotação do 

veículo. Com a necessidade de fazer o percurso com os assentos tomados, chamadas de 

“lotadas”, cria-se uma competição para conseguir encher o carro rapidamente. Por conta 

disso, não é raro presenc iar manobras bruscas no trânsito como ultrapassagens em alta 

velocidade ou mesmo fechadas a outros carros, ou seja, a obstrução da passagem de 

outros veículos. Também existem momentos em que um motorista, julgando que não 

terá seu carro cheio a contento, faz contato com outro motorista, transfere seus 

passageiros e reinicia o trajeto. 

O motorista torna-se o vetor de duas interações que ocorrem simultaneamente. 

Uma se passa em um espaço não físico, com os demais motoristas que, assim como ele, 

_______________________ 
(5). MAFFESOLI, Michel, O tempo das tribos – o declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1987. Página 38 
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estão cortando as vias da cidade. A comunicação via rádio lhes confere unidade ao 

grupo que enfrenta a mesma realidade profissional, as mesmas adversidades cotidianas 

como condutores. Enquanto isso, dentro de cada veículo, outra interação toma lugar.  

Ali, entre o volante e sua poltrona, ele é um indivíduo que, apesar de ter o 

controle por ser o motorista, comporta-se como mais um componente do grupo que 

viaja junto. Suas impressões, sua vida, suas histórias são compartilhadas, assim com as 

dos usuários do seu serviço. 

Essas interações dão-se sobre o suporte da cidade, um espaço “horizontal”, “um 

ponto de conexão ou convergência de trajetórias, um ponto de atração onde os circuitos 

se reúnem momentaneamente e ela se produz precisamente por aí” (Caiafa, 2005). Em 

artigo sobre transporte coletivo, Caiafa cita o conceito de “recodificação urbana” de 

Deleuze e Guattari que fala como os fluxos se territorializam, estabelecendo marcas, 

códigos que delimitam e criam hierarquia: “As marcas são constantemente 

redistribuídas, os códigos deslocados, porque a cidade não cessa de ser atravessada por 

fluxos que modificam seu espaço social e físico””.  

Mas enquanto Caiafa opta por falar sobre o aspecto dessegregante do transporte 

coletivo, que reúne desconhecidos e os dispersa pela cidade, nosso trabalho prefere 

focar justamente na tribalização proporcionada pelo transporte alternativo carioca. Vale 

citar que a modalidade de transporte pesquisado pela autora tem uma dinâmica diferente 

das vans. 

O pertencimento ao grupo – ou o sentimento de posse do motorista – pode 

extrapolar a realidade confinada da van. A ida e a volta podem não resumir a interação 

que acontece, uma vez que ela pode se expandir para outras esferas da vida social dos 

indivíduos do grupo. Motoristas e passageiros podem interagir em eventos sociais, tanto 

com envolvimento profissional quanto com envolvimento pessoal.  

Um usuário das lotadas cotidianas ao ter um evento em um fim de semana pode 

demandar o seu motorista dos dias úteis para levar e trazer sua família ou grupo de 

amigos do local do acontecimento. O condutor é requisitado profissionalmente, a 

relação de confiança – criada e cultivada durante o dia-a-dia – pode ser claramente 

notada por meio dessa opção. 

Fora à requisição profissional, ainda há o convívio em outros eventos sociais. 

Não raro observa-se que o outrora apenas motorista também pode ser convidado para 

compartilhar outros espaços cotidianos. Há condutores que recebem convite para 

compartilhar momentos mais íntimos, mais familiares daqueles com quem viaja, por 
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exemplo, a comemoração de aniversários, batizados (seguidos de festividades), demais 

festas familiares e até mesmo para enterros de membros da família de seus passageiros. 

A “recodificação urbana” levou a uma “retribalização”, enquanto o pertencimento 

fundiu o profissional com o familiar. 

 

4. Comunidade e conectividade   

As constantes blitzes voltadas para a repressão às vans sem documentação, 

realizadas pelos órgão oficiais, geram troca de informações entre os motoristas. Os 

condutores também se comunicam para driblar esse mesmo Estado, por exemplo, 

quando utilizam a faixa seletiva para uso exclusivo de ônibus na principal via expressa 

da cidade, a Avenida Brasil. A faixa consiste em uma pista separada que vai dos bairros 

de Irajá a São Cristóvão (percorrendo cerca de 15 quilômetros), salpicada com pardais 

(radares capazes de identificar veículos sem permissão de trafegar por ali e fotografá-

los, para serem posteriormente multados), constantemente invadida para fugir do 

trânsito lento ou engarrafado nos horários de maior fluxo de veículos.  

A faixa é destinada originalmente aos ônibus de empresas autorizadas para ali 

circularem. Os motoristas entram ilegalmente na pista com suas vans, seguem até o 

pardal, saem para a faixa de fluxo normal e após passarem o radar, voltam para a pista 

seletiva. Ciente dessa prática, a Polícia Militar dispõe de motoqueiros da corporação que 

percorrem toda a extensão dessa faixa para vigiar a via e multar quaisquer motoristas 

que invadam a pista. 

Para se proteger dessa adversidade e driblar o poder público, fugindo de multas 

de trânsito, eles se fecham em comunidades de motoristas de van – as cooperativas ou 

mesmo os conhecidos de outras cooperativas, grupos que buscam a segurança de seus 

componentes (Bauman, 2001).  

 

“Mais do que uma ilha de “entendimento natural”, ou um “círculo 
aconchegante” onde se pode depor as armas e parar de lutar, a comunidade 
realmente existente se parece com uma fortaleza sitiada, continuamente 
bombardeada por inimigos (muitas vezes invisíveis) de fora e freqüentemente 
assolada pela discórdia interna”. 

 

As diferenças são postas de lado por um objetivo mútuo, as desavenças são 

esquecidas, ao menos momentaneamente, quando os outros motoristas avisam uns aos 

outros até atingir àqueles que podem ser afetados pela ação policial. O grupo se protege 
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dos inimigos, como diz Bauman, e para isso usam a comunicação instantânea, 

propiciada pelos rádios, artigo de primeira necessidade para esses profissionais. 

Essa noção de comunidade pode dialogar com o que propõe Maffesoli, ainda 

mais quando fala sobre uma “tecnologia retribalizante”, o uso do rádio unifica o grupo, 

cujos componentes estão invariavelmente em lugares diferentes da cidade, distantes 

fisicamente uns dos outros.  

 

“A conjunção de uma tecnologia retribalizante (o ciberespaço) com a 
sociabilidade contemporânea vai produzir a cibercultura profetizada por 
McLuhan. Parece que a homogeneidade e o individualismo da cultura do 
impresso cede, pouco a pouco, lugar à conectividade e à retribalização da 
sociedade”. (7) 
 

  

Ainda quando estão em busca dos passageiros, os rádios são usados para 

descobrir com quem o motorista está competindo para encher seus carros primeiro, de 

qual cooperativa é (ou se não pertence a cooperativa alguma), se algum outro motorista 

o conhece. Os veículos continuam seu trajeto, ultrapassando e sendo ultrapassados por 

ônibus, caminhões, carros particulares. Diante do embate urbano, o motorista puxa seu 

rádio e começa a fazer contato com os demais colegas. Primeiro pergunta onde estão 

transitando, se estão com os carros lotados e diz a placa do veículo com o qual disputa 

os passageiros para saber se o conhecem.  

 A comunicação instantânea volta a acontecer e correr pelo grupo quando, por 

exemplo, há um acidente nas vias como o tombamento de uma carreta, engavetamento 

de veículos ou mesmo qualquer outro evento que cause problemas no fluxo de veículos 

ou que seja capaz de atrasar alguma viagem. O primeiro membro do grupo a ser pego 

pelo imprevisto avisa aos que devem vir seguindo o mesmo trajeto para que não passem 

pelo mesmo lugar, tomem outras opções de vias ou, na pior das hipóteses, já estejam 

cientes do que está acontecendo. 

 Vivenciamos uma alteração na percepção do espaço, vive-se a sensação de 

tempo real, abolindo o espaço físico-geográfico. “A sociedade da informação é marcada 

pela ubiqüidade e pela instantaneidade, saídas da conectividade generalizada”.  (André 

Lemos, 2003, página 14). 

_____________________ 
(7) LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 2ª ed. Porto Alegre: 
Sulina, 2004. Página 71. 
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5. Considerações finais 

 A cidade acontece cotidianamente, é um lugar de coalizão e dispersão, onde os 

fluxos comunicacionais são parte importante no dia-a-dia urbano, permitindo que seus 

personagens se mantenham ativos na constante construção da cidade. O deslocamento 

pela vias urbanas por meio do transporte coletivo torna-se um facilitador para o 

surgimento de novas sociabilidades como o da classe profissional sobre o qual esse 

artigo se debruça. 

 Os motoristas de van representam uma tribo surgida recentemente no âmbito 

urbano, um grupo social contemporâneo que descende da automação dos meios de 

produção e da diminuição do trabalho formal. Eles transportam milhares de moradores 

do Rio de Janeiro e têm uma dinâmica própria, que vai da disputa pelos usuários do seu 

serviço com seus pares até o auxílio a esses mesmos pares com quem competia 

anteriormente. Dessa forma, cria e cultiva interações a seu redor.  

Ao dirigir seus carros pelas ruas e avenidas cariocas, vivenciam e participam de 

fluxos de trocas que os permitem ter a sensação de estar-junto com grupos distintos. Ao 

mesmo tempo, compõem uma tribo urbana pulverizada, separada fisicamente por estar 

em constante movimento pela cidade, mas que se mantém conectada por meio de rádios 

como fio que une os indivíduos em torno de uma comunidade que busca se proteger 

usando a tecnologia como foram de retribalização. Enquanto isso, suas viagens 

cotidianas com as mesmas pessoas, seus passageiros leva a outra iteração. “Trata-se de 

um laço misterioso, que não é formalizado e verbalizado” e que lhes leva ao cruzamento 

entre a realidade profissional e pessoal.  
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