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Sou Psicólogo, Coach e Neurolinguísta, atuo desde 2009 como Agente de Fiscalização

de Trânsito e Transporte na EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), órgão

Gestor do trânsito na cidade de Porto Alegre. Desde 2015, lotado na Coordenação de

Educação para Mobilidade do mesmo órgão.

Procuro nos meus textos colocar em discussão alguns dos processos envolvidos na

relação do sujeito com o automóvel, percebendo a importância que o trânsito, espaço-

tempo desse encontro, vem se tornando um problema de saúde pública. Tendo como

objetivos, além de uma crítica às atuais contribuições (ou falta delas) da Psicologia para

com a área do trânsito, a problematização da relação entre homem e máquina, os

processos de subjetivação derivados dessa relação e suas consequências para o

trânsito.

Sendo assim, me parece urgente a pesquisa na área, de forma

a se chegar a uma anuência metodológica e ética. Bem como a

necessidade de a Psicologia do Trânsito posicionar-se de

forma a abrir passagem para novas formas heterogêneas de

atuação, que considerem as singularidades ao invés de

servirem como mais um mecanismo de serialização das

experiências humanas.
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Quando criança eu tratava meus brinquedos como se vivos fossem. Dava comida e punha para

dormir meus autinhos, motinhos e trenzinhos. Conversava com eles, tal qual minhas irmãs faziam

com suas bonecas. E chorava pela dor que deviam sentir quando quebravam ou amassavam. Com

o passar do tempo, transferi meu “amor pelos veículos” para as bicicletas que tive. Depois

descobri as maravilhas de um aparelho de som 3 em 1 e aí o meu gosto pela música, acabou

fazendo de mim um adolescente mais interessado em marcas como Technics e Sony do que

Maclaren ou Ferrari. Mas não foi o que aconteceu com a maioria dos meus amigos.

A primeira vez que ouvi a expressão “os meninos crescem e o que muda é o preço dos

brinquedos”, captei apenas a mensagem indireta de que meninas viravam adultas enquanto que a

gurizada estava fadada à síndrome de Peter Pan. E isso nunca me saiu da cabeça. Demorei a

fazer as devidas conexões e perceber as concepções e também os preconceitos de gênero

contidos nesta ideia.

Mais tarde ainda, comecei a perceber que essa coisa de brincar de carrinho quando o guri já tem

barba na cara, guardava um arcabouço de referências e conceitos capazes de explicar, ou pelo

menos evidenciar, nossos comportamentos e problemas com a mobilidade. Com a parte

complicada e distorcida da mobilidade, quero dizer.

Mas foi só quando calibrei meu olhar com referências da psicologia que tudo fez realmente

sentido. Comportamentos ruins no trânsito não são coisas só de meninos. infelizmente. Não é

uma questão de gênero, embora “eles” ainda formem o grupo mais complicado neste cenário de

trânsito violento. O que se passa na cabeça e nas atitudes de todos, de cada um no grande palco

do trânsito, afeta a todos. Dirigir não pode ficar restrito a automatismos ou ser praticado com

atenção pela metade. Até para atravessar a rua é preciso muita atenção. Imagine então com o

corpo cheio de extenções quando, tal qual cyborgs, podemos, de fato, realizar as fantasias das

brincadeiras com carrinhos!

Nosso impulso de união ao que amamos, muitas vezes ultrapassa universo do que é vivo.

Percebe-se isso facilmente na criança que cuida dos carrinhos como se eles fossem um bichinho.

Mas é difícil perceber essa fusão quando a criança vira adulto e o carrinho, automóvel. Passamos

a utilizar as máquinas - os veículos, no caso - como extensões, órteses e acessórios do corpo. É

como se o animal que somos, desejasse se fundir com o brinquedo, o veículo. Queremos ser

Transformers.
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Isso deve explicar porque utilizamos expressões do tipo “ele bateu em mim”, para relatar uma

cena em que a colisão foi no corpo do seu carro, não no seu. Penso que não se trata de loucura,

ou qualquer outro distúrbio mental classificado, mas de um fenômeno que acontece

naturalmente. Ao conduzir um veículo automotor nós, literalmente, vestimos o carro e a máquina

então vira, de fato, uma extensão de nossas pernas e braços.

Eis a contribuição desta obra.

Estudar tudo isso não é tarefa fácil, já que exige uma visão na psicologia, outra da medicina,

outra na engenharia, outra na legislação e suas aplicações e implicações, além, claro, da

educação. É apaixonante estudar trânsito e mobilidade, mas não é fácil, dada a diversidade e a

amplitude das áreas envolvidas. Melhor dizendo, o que não é nada fácil é mergulhar neste

universo e conseguir colocar luzes nestes assuntos e contribuir efetivamente para que todos o

percebam e o compreendam. É o tipo de assunto fácil - aí sim - de ser mal tratado, superficial e

virar apenas registro de campanhas ou ações de marketing de interesses politiqueiros ou

econômicos inconfessáveis.

Conheci várias pessoas que se dedicam a temática da mobilidade de forma pontual - e o fazem

com relevância - contribuindo de forma consistente para a “ciência do trânsito”. Mas poucos,

bem poucos mesmo, conseguem juntar de forma sinérgica áreas tão distintas quanto a psicologia

e a tecnologia. Rodrigo Vargas é um desses estudiosos. Consegue olhar para o condutor e

enxergar nele, ao mesmo tempo, o adulto autorizado pela CNH, e o guri, que ainda brinca de

carrinho.

Boa leitura!

Celso Alves Mariano é engenheiro (UFSM/1988) e especialista multidisciplinar

em trânsito (PUCPR/2002), além de radialista profissional (DRTMT/1993). É

fundador e sócio-proprietário da Tecnodata Educacional Ltda (1996), onde é
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e Diretor do Portal do Trânsito (2007). Em 2012 foi Diretor de Educação da

SETRAN – Secretaria de Trânsito de Curitiba, período em que integrou a

Câmara Técnica Consultiva de Educação do CONTRAN e Coordenou o Projeto

Vida no Trânsito de Curitiba. É fundador da Câmara Setorial de Trânsito da

Associação Comercial do Paraná e do CONSEG do Bairro Hugo Lange/Curitiba.
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ACIDENTE NA AVENIDA*

O último relincho na carroça,

o carro atravessado na avenida

e o ciclista estirado sem que eu possa

cobrir seu corpo inerte e já sem vida.

 

Não mais irá o cavalo para a roça;

a motorista em pânico e perdida

revê, talvez, seu carro que destroça

o ciclista e a carroça envelhecida.

 

O cavalo e o ciclista vitimados.

Mas muitos motoristas, apressados,

só veem que a avenida está trancada,

 

alheios à mulher que sai do carro,

se entrega à dor, às lagrimas e ao barro

e, em choque, diz aos mortos: não foi nada... 

 

(André Silva de Castro)

 

 

 

*Poema selecionado no Concurso Poemas no

Ônibus, edição 2011.
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PRÓLOGO
"Durante a infância divertia-me fazendo caretas e tentando

imitar a “cara” dos carros que passavam pela rua. Mal sabia eu
que, por volta de mais de vinte anos depois, aquilo que por

muito tempo fora simples diversão de criança, tornar-se-ia um
analisador de tamanha importância em minha vida acadêmica e

profissional…"
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Da janela de um ônibus, me pus a pensar nos caminhos pelos quais aquela viagem me

havia levado. Viagem longa, muitas vezes turbulenta. Mas que trazia consigo memórias

de imagens belíssimas.

E por alguns minutos, naquela janela, diante de uma manhã cinzenta e abafada de

agosto, uma dessas imagens povoou minha mente, tornando pesada minha respiração,

me apertando o peito e me enchendo os olhos de lágrimas. Lembranças da minha mais

tenra infância. De quando, sozinho ou acompanhado de um ou dois amigos, ao final de

um dia repleto de jogos e brincadeiras, sentava-me cansado sobre o meio-fio da calçada

e, durante horas, divertia-me fazendo caretas e tentando imitar a “cara” dos carros que

passavam pela rua. Muitos me sorriam. Outros tantos me lançavam olhares furiosos,

como de feras famintas prontas para dar o bote. E já ao anoitecer, alguns, que por

ventura passavam com um dos faróis queimados, pareciam, assim, piscar

amigavelmente.

Pois sim, embora hoje pareça loucura ou mesmo negligência, sou de uma época em que

as crianças podiam se dar ao luxo de ficar até a noite brincando na rua. Ou melhor,

podiam se dar ao luxo de BRINCAR NA RUA! Já que hoje a violência urbana,

independentemente do horário, fez com que nossas crianças nem se quer conheçam o

prazer de jogar taco, brincar de pic-esconde, pega-pega, e etc… No horário de verão

então… esperávamos o ano inteiro para termos aquela hora a mais de liberdade diária.

Certa feita, na falta dos atuais smartphones e jogos digitais, lembro-me de convidar um

amigo para brincar de, simplesmente, acenar para os carros que passavam. Tal tarefa

nos rendeu boas horas de distração, apenas pela esperança de alguma reciprocidade.

Então, lá ficávamos da calçada, a acenar para os carros. Minha parca idade, de cerca de

seis ou sete anos, não me permitia na época quantificar estatisticamente uma amostra

de comportamentos. Mas lembro bem que, para uma via local, obtivemos um bom índice

de respostas. Obviamente que a grande maioria sequer nos enxergava. Alguns outros só

olhavam sem entender o porquê daquele gesto. E outros poucos buzinavam ou

acenavam de volta.

A brincadeira só teve fim quando uma resposta bastante inesperada nos fez voltar,

bastante envergonhados, cada um para sua casa e procurar outra coisa para fazer. Foi

quando, ao acenarmos, o carro subitamente parou, abriu a porta e o condutor

questionou: “para onde vai?”. Havíamos acenado para um táxi!
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Mal sabia eu que, por volta de mais de vinte anos depois, aquilo que por muito tempo

fora simples diversão de criança, tornar-se-ia um analisador de tamanha importância

em minha vida acadêmica e profissional…

Brincadeiras de criança à parte, uma das primeiras reflexões que fiz ao começar a

trabalhar no trânsito e estudar Psicologia foi: como pode fazer tanta diferença um

aceno com a mão, daqueles sinais de positivo ou também conhecidos como “joinha”; de

simplesmente sinalizar com o indicador de direção, ou “pisca”, para pedir passagem ou

realizarmos uma manobra. Não sei aí, mas aqui onde moro você mofa até que uma alma

caridosa decida lhe dar passagem se você somente ligar o “pisca”. No entanto, é como

mágica, quando você abre a janela, um pedacinho que seja, e lasca um “joinha” as

pessoas simplesmente param! Parecem lembrar “Opa! Ali dentro tem uma pessoa…”.

Talvez devêssemos resgatar nossas crianças interiores e lembrá-las que, por mais

furiosa que pareça a “cara” daquele carro que passa por nós, lá dentro existe um ser

humano, com sonhos, desejos, medos e anseios. Então, não se envergonhe! Manda logo

um “joinha” e sigamos com a vida! Para que quando olhemos pela janela na viagem das

nossas vidas possamos também ver apenas belíssimas imagens…
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DANDO A
PARTIDA

1.

".. .se o que a priori diferenciava o sujeito humano da máquina
era a capacidade de apresentar sentimentos, este l imiar passa a

ser cada vez mais tênue, criando no abismo existente entre
homem e máquina um movimento convergente que tem os

aproximado a cada dia."
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