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GPS E RUSH: ASPECTOS DA VIDA NAS GRANDES CIDADES 

 

Deusiney Robson de Araújo Farias 

  

As metrópoles, megalópoles e a condição dromocrática da vida cotidiana, na qual se encontram 

seus habitantes, fizeram surgir a cultura do rush. Esse fenômeno, facilmente constatado pelos 

diversos sentidos do corpo em horários determinados pelo fluxo do trabalho das grandes cidades, 

foi determinante para a concretização de uma poderosa indústria tecnológica capaz de mapear in 

real time todo o globo terrestre. Por meio do Sistema de Posicionamento Global (Global 

Positioning System), popularmente conhecido como GPS, o Departamento de Defesa dos EUA 

controla e distribui informações sobre o tráfego terrestre de todas as cidades georreferenciadas 

pelo mundo e determina os detentores das patentes tecnológicas que utilizarão seus serviços. 

Destarte, estabelece um sistema de produtores e distribuidores de informações, tecnologias, 

patentes etc.  

 O GPS, formado por 24 satélites de origem militar, estabelece uma das formas de 

georreferenciamento como processo de apropriação simbólica da cidade pelo sistema econômico-

financeiro globalizado. Esse sistema é capaz de produzir e reproduzir o próprio rush. 

 As tecnologias de glocalização – nas quais são incluídos os mais diversos aparatos 

geomatics ou de geoprocessamento –, que auxiliam usuários do tráfego terrestre nas tomadas de 

decisões locais a partir de informações globais, são instrumentos de comunicação entre o usuário 

de transporte individual e a cidade híbrida ou imaginária. Essas tecnologias são construtoras dos 

fluxos e das velocidades na cibercultura. No Brasil, podemos destacar quatro grandes empresas 

que exploram esse mercado: TomTom, Here, Google Maps e Waze. 

 Segundo a Waze, empresa israelense adquirida pelo Google, São Paulo é a cidade com 

maior número de usuários de seus serviços no mundo1. O serviço de GPS, que pode ser instalado 

em smartphones, cria uma rede de conexões de consumidores e produtores de informações in 

real time. Essa rede, também denominada ponto a ponto (peer-to-peer),permite 

compartilhamento de dados entre os usuários sem a mediação do servidor central. Portanto, além 

de utilizar as informações fornecidas pelo GPS, enriquecem suas bases de dados 

georreferenciadas com o trabalho imaterial de seus usuários. Essa tecnologia civilizada (tornada 

                                                           
1 O anúncio foi feito pela própria empresa em 2016 e anunciado por diversos jornais do país. 

 



civil) participa das distribuições de fluxos da cidade, conecta usuários de seus serviços e dos seus 

mais variados serviços. Assim como, produz novas subjetividades e consumidores, mas nunca 

deixou de ser aparato militar, portanto, de controle. 

 Todos esses aspectos até aqui levantados descrevem não apenas uma indústria, mas um 

sistema social de locomoção dos corpos no espaço – não apenas o urbano – baseado na tecnologia 

e no consumo da informação. Conformando tudo isso, a indústria da comunicação, mais 

especificamente da publicidade, aproveita-se do georreferenciamento na hora do rush na cidade 

de São Paulo para anunciar serviços e produtos que estão na rota do usuário.  

 Os usuários de serviços de georreferenciamento são impactados pela indústria publicitária 

a partir de três tipos de abordagem: Location-based Services (LBS), Location-basedAdvertising 

(LBA) e LocationAware Shopping Advertisement (LASA). Esses métodos de captura do 

consumidor dependem exclusivamente da tecnologia utilizada e da posição geográfica do usuário 

do serviço de GPS. Isso faz com que marcas, empresas e indústrias aproveitem os espaços de 

visibilidade fornecidos pela tecnologia para alavancarem o consumo, aproveitando-se da 

mobilidade do consumidor e de sua glocalização. 

 O processo de glocalização, permitido pelos aparatos tecnológicos militares, 

implementados desde a década de 1960 e reforçados pela positivação do seu uso, com o apoio 

imaterial e colaborativo, civil, “se conforma como processo de fractalização mediática que 

abrange desde a espacialização geográfica (tecnicamente transformada, isto é, urbis) até a 

dimensão simbólica e imaginária do processo civilizatório” (TRIVINHO, 2005, p. 69). 

 Satélites e corpos em movimento constroem novas rotas, interferem nos fluxos alheios, 

produzem novos consumidores e tipos de consumo, glocalizam a própria vida, transformam os 

signos em instâncias soberanas – sobre as quais não se questiona –, reordenam o processo 

civilizatório, por meio da construção passiva de caminhos que nos levam para fora do real e nos 

introduzem em uma cidade hibrida, onde a localidade do corpo sobre a matéria cinzenta das 

cidades dá espaço para a subjetividade de uma imagem técnica que subjuga a própria realidade, 

controla os corpos em movimento, determinam os fluxos materiais e transformam a partir dessa 

condição glocal, as cidades políticas em imaginárias.  

        

  



                    RUSH E DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA OBLITERADA   

                  

 Bárbara Barbosa 

 

Como modo de melhor apreensão dos elementos que radicam na base do fenômeno do rush, 

vale referir o imaginário que pautou o desenvolvimento tecnológico ao longo dos séculos. 

Avanços e descobertas inauguradas com a Revolução Industrial, e que, no decorrer dos contextos 

históricos da época moderna culminaram na forma mecanicista de compreensão do mundo, ainda 

propagam seu eco até os dias atuais e continuam a reforçar a crença na evolução da tecnologia 

como força autônoma e impulsionadora do progresso humano. Com isso, o imaginário 

tecnológico relacionado às tecnologias em geral está presente também quando se trata da cultura 

do automóvel, que carrega em si uma gama de imaginário específico quanto à sua utilização, 

posse, potência, segurança etc. O consumo desenfreado de (info)tecnologias sempre mais 

avançadas na civilização atual está perpassado por esse imaginário, que alimenta em grande parte 

a sensação de domínio e de poder do ser humano. Rüdiger (2006, p. 128), ao retomar o que ensina 

Heidegger sobre a essência da técnica, lembra-nos que o fazer técnico do humano está assentado 

sobre o poder, uma vez que ele nos faz calcular e procurar ter controle sobre o movimento da 

existência. Dessa forma, também a cultura do automóvel está imbuída desse desejo de poder, que 

tudo busca controlar: o espaço reservado no qual transitar pela cidade, a segurança própria e da 

família, o conforto necessário para o trajeto etc. 

Entretanto, a cultura do automóvel ganhou novas proporções com o avanço das tecnologias 

de comunicação, em torno das quais o imaginário tecnológico também conheceu grande 

reescalonamento. O contexto da cibercultura como organização de época, conforme define 

Trivinho (2007), configura-se pela constante produção de tecnologias e infotecnologias e a 

gradual virtualização dos procedimentos em geral, englobando a cultura do automóvel e a 

levando às últimas consequências, uma vez que a civilização cibercultural é pautada na 

velocidade. Embora, na prática, como consequência do rush, o automóvel, destinado a se mover 

em altas velocidades, vê-se restringido a atuar muitas vezes aquém dos limites para o qual foi 

construído. 

Contudo, as novas proporções que as tecnologias de comunicação trouxeram à cultura do 

automóvel tentam amenizar os efeitos da restrição de velocidade que o rush impõe aos veículos 

e aos indivíduos. Essa amenização não é senão consequência de um fenômeno apreendido por 

Trivinho (2007, 2012): o glocal, cuja origem remonta ao final do século XIX como invenção 



tecnocultural, época do surgimento do telégrafo sem fio. Este já apresentava características de 

transmissão simultânea em tempo real, sendo seguido pelo desenvolvimento da telefonia, do 

rádio, da televisão e, por fim, dos meios interativos, na cibercultura, que é a fase de civilização 

glocal mais avançada. O glocal tem a especificidade de fundir o local e global, não se reduzindo 

nem a um nem a outro, e por isso ensejou um processo civilizatório sempre mais satelitizado ao 

trazer para o local os contextos globais e vice-versa.  

Vocacionado a transformar toda experiência humana em configurações capazes de serem 

vividas em tempo real, o glocal como fenômeno comunicacional tornou-se, ao longo das décadas, 

elemento primordial para a vida na civilização tecnológica, inserindo todos os bens, produtos, 

procedimentos e serviços da sociedade em um intenso e duradouro processo de glocalização. 

Nada, praticamente, escapou a essa formatação aos moldes do tempo real, inclusive os veículos 

automotores, que se tornaram objetos glocalizados por excelência. A glocalização demonstra ser 

grande parceira da mobilidade ao permitir que os indivíduos possam usufruir da rede de dados, 

por exemplo, enquanto se encontram em movimento. 

Dessa forma, se considerarmos o quanto os veículos em geral já impactaram na vida dos 

indivíduos criando certa dependência ao deslocamento necessariamente motorizado, verifica-se 

ainda mais profunda essa vinculação em se tratando dos automóveis, os quais, por sua natureza 

já devotada à personalização, imprime aos seus usuários uma relação de dependência bem mais 

profunda em comparação aos demais veículos.  

Contudo, uma vez que os automóveis se encontram absorvidos no processo de glocalização, 

o acoplamento entre indivíduo e esse contexto glocalizado toma as proporções do fenômeno que 

abrange todos os contextos de utilização das tecnologias comunicacionais em tempo real, que se 

trata da dependência estrutural obliterada em relação ao glocal (BARBOSA, 2014, p. 197-216). 

A cultura do automóvel, nesse contexto glocalizado, funde-se com o fenômeno comunicacional, 

aprofundando o acoplamento humano-máquina e participando também da construção da cultura 

do rush. 

Verifica-se, assim, que o rush está perpassado pela dependência estrutural tanto no que 

tange à incapacidade dos indivíduos de se locomoverem sem seus veículos automotores 

personalizados, bem como na vinculação dos indivíduos às ferramentas glocais disponíveis 

nesses mesmos veículos. Vale frisar que todo esse cenário de acoplamentos é algo comum para 

os indivíduos, estando na ordem da naturalização, ocorrendo de forma velada. Entretanto, há uma 

cadeia de dependências em jogo: sujeição do indivíduo ao equipamento GPS, ao radiojornalismo 

para ouvir as últimas informações acerca do tráfego, aos equipamentos de tecnologia sem fio que 



permitem que as atividades online não sejam interrompidas mesmo em meio à parálise do rush 

etc. 

Por fim, a dependência não se põe como tal, não se mostra como subordinação a algo, mas 

se encontra no substrato das articulações social-históricas e culturais vigentes. Por isso, torna-se 

algo “normalizado” o fato de que a cidade saturada, com a mínima possibilidade de fluxo nos 

momentos de rush, possa estar imbuída do fluir comunicacional das transmissões em tempo real. 

Tornou-se habitual para os indivíduos que a vivência do rush esteja perpassada por contextos 

glocais. 

Do ponto de vista sociológico, a dependência obliterada entre o humano e os meios 

comunicacionais passa pela incorporação de hábitos correlacionados às experiências vividas no 

contato com esses meios. Uma vez que, cotidianamente, o indivíduo está sendo submetido a 

algum contato com o contexto glocal, a vinculação a ele se aprofunda gradativamente de forma 

imperceptível, possibilitando a internalização de hábitos glocais e moldando suas práticas a partir 

deles. Essa definição de hábito está fundamentada no conceito de habitus de Pierre Bourdieu 

(1983), como ações que fazem parte de sistemas de percepção e classificação internalizados, 

capazes de estruturar os comportamentos dos indivíduos nas práticas sociais.  

Do mesmo modo que os hábitos interativos, em geral, uma vez incorporados, 

gradativamente fortalecem a dependência aos contextos glocais, assim também as práticas 

interativas que se põem como necessárias no momento do rush passam a intensificar a vinculação 

dos indivíduos aos ambientes em tempo real, experienciados nos respectivos veículos 

glocalizados. O rush, sem dúvida, tornou-se uma configuração de mobilidade na qual, 

dificilmente, consegue-se prescindir das ferramentas glocais que deem suporte às necessidades 

mais prementes dos indivíduos, enquanto estão vivenciando o rush, seja quanto à segurança, à 

logística e facilitação de seu deslocamento, ao contato com familiares etc. 

Nesse cenário de dependência obliterada em meio ao rush, há algumas questões 

interessantes a serem pontuadas, que têm como ponto de intercessão o fenômeno comunicacional. 

A primeira delas é o aspecto do sedentarismo, que está relacionado, primeiramente, ao fato da 

dependência em relação ao automóvel, que é visto, na maioria das vezes, como o melhor veículo 

para se locomover e grande solucionador para vencer distâncias. Em segundo lugar, este aspecto 

de sedentarização pode ser referenciado à velocidade das transmissões nos meios 

comunicacionais que, paradoxalmente, conforme define Virilio (2000, p. 31-35), conduziu o 

indivíduo a uma vivência de “inércia crescente”, considerando que, uma vez no ponto de 

telecomando, ele não precisa se locomover para controlar seu meio ambiente. O autor afirma que 



o “último veículo” seria o audiovisual, que teria originado a “inércia domiciliária”, gerando uma 

espécie de “sedentarização terminal”.  

Virilio nos ajuda a compreender que no momento do rush estão presentes ambos os 

aspectos relacionados ao sedentarismo acima citados. Está presente o sedentário que opta por não 

se desfazer dos benefícios de se utilizar um veículo personalizado como o automóvel, bem como 

está em cena o sedentário acionando seu ponto de telecomando, seja seu equipamento 

georreferencializado, seja o rádio instalado em seu veículo, que o faz conectar-se com alhures e 

trazer as informações que importam para si naquele instante, sem precisar se ausentar de sua 

cabine glocalizada. 

Outro ponto relevante que Virilio (1993b, p. 108) indica na questão do ser sedentário e que 

contribui para a reflexão sobre o rush é o “movimento em direção ao imóvel” que ele analisa 

como a diferenciação entre o “civil sedentário e urbano” em oposição ao “guerreiro nômade” das 

origens, para quem prevalecia o trajeto. Para o ser sedentário da civilização mediática não mais 

prevalece o trajeto, mas sim o sujeito e o objeto, por isso seu movimento seria em direção à 

inércia. No contexto do rush, essa tendência se torna bastante verificável, ao se considerar a 

vinculação do indivíduo ao equipamento GPS (sujeito e objeto), por exemplo, por meio da qual 

ele passa a obedecer à simulação do trajeto, enquanto o espaço territorial externo ao veículo 

muitas vezes nem chega a ser percebido. 

O sedentarismo terminal está imbricado ao fenômeno da dependência, uma vez que a ação 

do indivíduo fica limitada e sujeita a determinado ponto de telecomando, ao mesmo tempo 

internalizando os hábitos interativos próprios daquele contexto glocal, como é o caso de objetos 

georreferencializados. Todo esse processo é vivido de forma naturalizada, contando sempre mais 

com a adesão do indivíduo. 

Outro aspecto a ser ressaltado quanto ao fenômeno da dependência estrutural obliterada no 

rush é a vivência de um produtivismo possibilitado ao indivíduo pela utilização dos meios 

capazes de tempo real durante seu deslocamento. Sob esta perspectiva, também os hábitos glocais 

se aprofundam e adquirem nova nuance ao pressupor que o indivíduo disponha de rede de dados 

em funcionamento em seus dispositivos móveis. Durante a ação produtiva, nessa modalidade de 

acoplamento aos glocais móveis, o indivíduo experimenta também uma reaculturação, que exige 

que a atenção se volte para o cenário imagético, imergindo o usuário na tarefa a ser cumprida em 

rede. 

O produtivismo no rush tem como grande facilitadora a comunicação, a qual vige como 

construtora desse contexto, possibilitando aos indivíduos o gerenciamento de suas atividades em 

rede para dar conta de suas tarefas/atualizações glocais, enquanto se encontram limitados às 



mínimas velocidades automotoras. Há que se frisar que o produtivismo está “permitido” por lei 

àqueles cidadãos que não estão na condução de um veículo, entretanto há ocasiões em que os 

indivíduos chegam, inclusive, a transgredir tal legislação, demonstrando o intenso grau de 

dependência estrutural, no intuito de darem vazão aos seus prementes afazeres online.  

Verifica-se, assim, que tanto o sedentarismo quanto o produtivismo formam o cenário do 

rush, tendo como substrato a dependência obliterada ao glocal móvel. Trata-se de um cenário de 

vitimização, considerando que os indivíduos já se encontram oprimidos pelo rush no interior de 

seus veículos e, como se não bastasse esse quadro aterrador, permanecem sujeitos à prática da 

sedentarização, além de se submeterem ao interminável produtivismo, buscando compensar seus 

prejuízos durante a vivência do rush.  

Por fim, vale considerar um terceiro aspecto na intercessão da dependência obliterada com 

o rush, que se trata da tendência sempre crescente de um sentimento de urgência que perpassa 

toda a vida na sociedade tecnológica atual. A urgência vige como norma suprema, de modo 

também velado, tendo respaldo sobretudo nas práticas glocais que podem ser efetivadas com a 

máxima rapidez possível, referentes a ações que, muitas vezes, não precisariam ser realizadas 

com prontidão, como, por exemplo, responder uma simples mensagem via celular, o que se torna, 

em alguns casos, verdadeira compulsão.  

Contrariamente, os processos envoltos em lentidão tendem a ser um assombro em um 

cenário de pura velocidade, como ocorre na época cibercultural. Por isso mesmo, interessante o 

paradoxo que se evidencia em contexto de rush, no qual existe o sentimento de urgência no 

indivíduo que deseja chegar a seu ponto de destino, bem como a extrema lentidão no tráfego, que 

leva ao cansaço e ao tédio de se encontrar em tal situação. A contradição entre as ações urgentes 

próprias desta época da velocidade e o ritmo lento com que os indivíduos são obrigados a 

deslocar-se em momentos de rush faz correlação com o que Baudrillard (1996, p. 12) sabiamente 

afirmou sobre a inércia: é o destino de um mundo saturado, pois chega ao ponto da hipertrofia. 

Nesse cenário, perfaz-se também a dependência, considerando que o sentimento de urgência 

existente nas práticas ciberculturais não é senão a resposta ansiosa dos indivíduos aos estímulos 

que os contextos glocais lhes oferecem.  

Isso demonstra o quanto a “tirania da urgência”, nas palavras de Nicole Aubert (2003, p. 

130), torna subservientes os sujeitos, mostrando-se como mais um elemento de vitimização do 

indivíduo no contexto de rush. Uma vez internalizada a lógica do imediatismo, busca-se 

corresponder às múltiplas tarefas e exigências do cotidiano, com auxílio das várias ferramentas 

infotecnológicas, ao mesmo tempo em que se vivencia o drama característico do rush.  



Por fim, conclui-se que o processo de sedentarização, bem como as práticas relacionadas 

ao produtivismo online e ao sentimento de urgência próprio da cibercultura possuem como base 

comum o fenômeno da dependência estrutural obliterada e, conjuntamente, contribuem na 

construção da cultura do rush com o apoio da comunicação. 

 

 

A CIDADE ELETRÔNICA E INVISÍVEL 

 

Mario Finotti Silva 

 

Com o travamento do fluxo das marginais, os usuários ficam à mercê de transito travado 

com o excesso de automóveis e estando “bunkerizados” em seus veículos, não há o que fazer 

senão, participar. As classes de poder aquisitivo maior, que podem se proteger com todas as 

tecnologias possíveis e acessíveis, estarão garantidas. Aos tantos outros que não compartilham 

da mesma sorte, apesar de encontrarem nos smartphones algum guia que lhes dê conforto a 

proteção, é meramente ilusório. A vigia, a câmera, aquela que que além de garantir a segurança 

e o tráfego, cumpre sua fiel tarefa de estar preparada para punir qualquer deslize com a vigia 

avalizada pelos órgãos competentes. Aos que possuem a qualidade de terem suporte financeiro, 

ocupam-se em alugar ou terem o seu próprio meio de transporte aéreo para poderem deslocar-se. 

Para essa faixa da população tanto faz se o trânsito por vias está parado ou não. Para esse 

contingente, a câmera não faz nenhum efeito. 

O fato é, a estrutura viária não consegue cumprir in loco todas as agendas das políticas 

públicas, e estes processos de segurança se limitam, muitas vezes, a “ver” e não orientar. Sobra 

como solução a punição, pois os aparatos de vigia eletrônica não identificam o certo do errado. 

Sua programação é para executar comandos, e este, na maior parte das vezes, é o ato de infração 

em si. 

Delegar o cumprimento de deveres a uma máquina é acreditar na crença de que a mesma 

nunca cometerá erros. A malha viária é um local no qual podemos ver o poder eletrônico em toda 

parte e também em parte alguma. Há a necessidade de descobrir por onde se deixa ver menos. 

Quanto mais ignoramos, por vezes, seu poder, mais ele se mostra, portanto é reconhecido como 

tal. 



O poder invisível só é plenamente exercido com a conivência daqueles que não querem 

ou não estão sujeitos ao espaço das vias públicas, na medida em que nenhum poder é capaz de 

dominar e explorar uma sociedade por muito tempo, porque somente com a participação ativa ou 

conformada de uma parcela importante de seus habitantes é que essa sujeição se torna funcional. 

 

Sistemas supercontrolados e aumento das câmeras nas marginais 

 

São Paulo é a segunda maior cidade da América Latina, com um fluxo de mais de 8 

milhões de veículos circulando pela metrópole. Nesse universo caótico, a frota é fiscalizada por 

aproximadamente 120 mil câmeras de vigilância e radares eletrônicos3 espalhados por sua malha 

viária. Conta também com pistolas de controle de velocidade das motocicletas e são gerenciadas 

em turnos de seis horas por agentes da Guarda Civil Metropolitana4 nas marginais.  

Todo esse arsenal serve justamente para justificar e manter diariamente o fluxo e a ordem 

das vias e marginais, a fim de que se deixe de proporcionar melhorias nas vias públicas com 

problemas generalizados, que aparecem desde sinalização até “remendos” mal feitos que 

danificam os veículos e também o controle e monitoramento de motociclistas imprudentes em 

horários de rush. 

A prefeitura de São Paulo, no início de 2017, considerou aumentar a quantidade de 

sistema de vídeo do monitoramento nas marginais com o intuito de controlar as motocicletas que 

circulam por ela diariamente5 com o programa Marginal segura.  

Segundo o próprio prefeito João Doria: “Este esforço é por uma marginal segura. Vocês 

vão perceber a quantidade de serviços, iniciativas, equipamentos, tecnologia e vigilância 

envolvidos nesta ação. É um programa muito mais amplo do que apenas a readequação das 

velocidades”, afirmou o prefeito. 

                                                           
3 Fonte: Centro de operações da Polícia Militar (COPOM). Órgão ligado ao Departamento de Segurança Pública 

em São Paulo. 
4 Fonte: Sandra Perticarrari, superintendente de planejamento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo em 

entrevista ao portal do globo. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/09/motocicletas-serao-

fiscalizadas-com-radares-pistola-partir-desta-quinta.html>. Acesso em: 16 jul. 2017. 
5 Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/noticia/programa-201cmarginal-segura201d-promove-acoes-de-

melhoria-da-seguranca>. Acesso em: 16 julho de 2017. 

 



Os sistemas de videomonitoramento supercontrolados, por um lado, dão a ligeira 

sensação de melhoria em termos de segurança, mas, por outro lado, fica a deficiência na questão 

do fluxo que ainda há muito o que melhorar. Deve-se ao fato dos usuários fazerem de seus carros 

verdadeiros instrumentos de guerra no trânsito. É o poder do mais forte sobre o mais fraco. Sendo 

o fluxo desestabilizado nessa guerra diária por um pedaço de asfalto. 

Caminhões, carros e motos ocupando um espaço mínimo, visto que a repintura das faixas 

nas marginais de quatro para cinco vias tornou o espaço de trânsito muito reduzido, e o controle 

eletrônico que a priori deveria ser para orientar deixa de cumprir seu foco principal. Por 

enquanto, a tecnologia não tem esse poder de determinar o certo do errado, apenas cumpre o que 

foi determinado. 

 

Fiscalização eletrônica e cerceamento digital 

 

Criar e disponibilizar dispositivos para fornecer segurança a pessoas com velocidade 

relâmpago, como se esta condição fosse capaz de controlar e manter a ordem social, que nos foi 

imposta de forma sutil e poética por rebuscados anúncios, mas aguerrida, está apostando como 

sendo a solução para todos os problemas e os males do trânsito na cidade. 

Segundo dados do Copom-SP6 de 2016, a maior concentração dessas câmeras está nas 

grandes vias de acesso e na periferia da capital. A grande pergunta do modus operandi, acerca do 

seu funcionamento, fica por conta da percepção do motorista que trafega diariamente pelas 

marginais de que o excesso de câmeras não corresponde a uma cidade mais segura e sequer 

igualitária. 

Como as conexões de vigilância eletrônica se dão por esses canais, não se pode negar 

que há uma interferência do poder público em vigiar, punir e por vezes invadir a privacidade 

alheia em nome da segurança. A violência invasiva praticada por câmeras de monitoramento ora 

invisíveis pode mudar a percepção de seus moradores e assim inibir transgressões, tornando esse 

ato comum. Aceitar é permitir veladamente ou não a ação, e onde parece que não há vigia é que 

se está sendo espreitado. 

 

                                                           
6 Centro de operações da Polícia Militar. Órgão ligado ao Departamento de Segurança Pública em São Paulo. 



É óbvio que, em todos esses casos, quanto mais constantemente as pessoas a serem 

inspecionadas estiverem sob a vista das pessoas que devem inspecioná-las, mais 

perfeitamente o propósito do estabelecimento terá sido alcançado. [...]. Sendo isso 

impossível, a próxima coisa a ser desejada é que, em todo momento, ao ver razão para 

acreditar nisso e ao não ver a possibilidade contrária, ele deveria pensar que está nessa 

condição. (BENTHAM, 2000 p. 20). 

 

 

Regular a velocidade como processo de educação no trânsito não pode ser considerado 

a forma mais correta de promover o controle de tráfego e a segurança. Ao se promover o controle 

de tráfego por meio de penalização executada por câmeras de vigilância - essa que apenas 

obedece a comandos pré-estabelecidos - não se cumpre o papel de estabilização, o que deveria 

servir para orientar e sistematizar o tráfego. A relação de poder se torna desproporcional. 

Por outro lado, em períodos de travamento das marginais, a força policial desloca os 

motoristas para caminhos alternativos que, muitas vezes, podem direcionar os motoristas no 

sentido das câmeras que captam a infração. E, nesse momento, a infração é registrada. E provar 

que foi permitida a manobra é difícil. O que não há é uma eficiência de trabalho entre força 

policial e manuseio de equipamentos eletrônicos de vigilância. 

Dispositivos eletrônicos diversos e o fim da privacidade e aceitação da vigia 

Como resultado desse desarranjo entre cidadãos e gestão pública, as medidas tomadas 

pelos motoristas para escapar do cerco da vigilância chegam a extremos de colocar em risco 

outros que estão na mesma condição de perigo iminente. Muitos são os motivos e as necessidades 

de tais manobras. Mas o fato gerador, observado diariamente, são os aplicativos para dispositivos 

móveis que praticamente não saem da mão das pessoas como prótese do corpo.  

Conversões proibidas, fala ao telefone móvel, GPS7 com identificadores de 

posicionamento de radares e câmeras; tudo isso faz com que as estruturas montadas para 

segurança deixem de ter seu significado maior, a proteção coletiva. Os elementos naturais não 

estão mais disponíveis quando virtualizados e tudo é medido pela interligação dos concorrentes. 

No entanto, quando se torna comum e pede que sejamos livres por meio de câmeras de vigilância, 

e tantos outros gadgets eletrônicos, mostra que de fato estamos presos e que, na maioria das 

vezes, aceitamos esta condição em troca de comodidade.  

O fluxo das avenidas da metrópole remete a um trecho do livro “As cidades invisíveis”, 

de Ítalo Calvino (1990), na qual o autor relata as narrativas de Marco Polo, que descreve para 

                                                           
7 Disponível em: < https://www.significados.com.br/gps/>. Acesso em: 18 de jul. 2017. 



Kublai Khan as incontáveis cidades do imenso império do conquistador mongol. Da seguinte 

forma:  

A cidade aparece como um todo no qual nenhum desejo é desperdiçado e do qual você 

faz parte, e, uma vez que aqui se goza tudo o que não se goza em outros lugares, não 

resta nada além de residir nesse desejo e se satisfazer. Anastácia, cidade enganosa, tem 

um poder, que às vezes se diz maligno e outras vezes benigno: se você trabalha oito 

horas por dia como minerador de ágatas ônix, crisóprasos, a fadiga que dá forma aos 

seus desejos toma dos desejos a sua forma, e você acha que está se divertindo em 

Anastácia quando não passa de seu escravo. (CALVINO, 1990 p. 17-18). 

 

 

Essa visão ilustrada por Marco Polo muito bem se encaixa na metrópole em que 

vivemos, ora São Paulo. Com todas as tecnologias disponíveis, geralmente recorre-se a atitudes 

mecânicas para poder se livrar da violência invisível que diariamente “rouba” um pouco daquilo 

que chamamos de esperança. 

E, que pecado maior senão a angustia de não poder fazer nada diante do problema gerado 

pela própria necessidade, para o seu individualismo, já que para o coletivo não corresponde da 

melhor forma em uma cidade refém da violência diária em todas as modalidades. 

 

 

HORA DO RUSH E MORTE: A QUALIDADE DO PENAR 

 
 

 

Cláudia Ribeiro Monteiro Lopes 

 

 

A saga incessante da humanidade em busca do translado cada vez mais veloz do corpo ao 

longo do processo histórico civilizatório é narrada por Trivinho (2007), a partir das grandes linhas 

do desenvolvimento e aperfeiçoamento de veículos de deslocamento por terra, mar e ar. Nesta 

narrativa está em jogo a questão da dominação de territórios representada pela ação de chegar 

fisicamente primeiro. Ironicamente, o desfecho encontrado pelo autor está na derrocada do 

transporte do corpo físico pelo advento do transporte simbólico, possibilitado pelas redes digitais 

de conexão. O novo translado passara então a significar, entre outras coisas, a economia do corpo, 

uma vez que este seria poupado do desgaste inferido pelos veículos tradicionais, sem mencionar 

as intempéries e os perigos enfrentados tanto no meio rural quanto urbano. Significara também a 

já bastante discutida economia de tempo investido no processo, além da superação de quaisquer 



limites impostos pelas distâncias a serem percorridas. A excelência da velocidade fora 

encontrada.13  

Atualmente, o transporte simbólico configura-se como hábito, embora sua adoção 

exclusiva como translado ainda soe como ponto utópico para a maioria. Nem mesmo as camadas 

mais abastadas dispensam por completo o translado do corpo físico;  há momentos em que esse 

se faz necessário tanto para o lazer, quanto para os negócios. Aos poucos privilegiados, jatinhos 

particulares, poltronas na primeira classe das melhores companhias aéreas, jet skis, lanchas, 

helicópteros asseguram o transporte seguro, ágil e confortável. E, quando necessário o translado 

por terra, (percebido como desastrosa escolha na hora do rush em metrópoles como São Paulo, 

esse é feito por meio de carros de luxo, revestidos por blindagem e quase sempre livres da 

preocupação de guiar (dirigir), uma vez que motorista contratado responde por tal atribuição.15 

            Não obstante, para parcela considerável dos cidadãos (a larga camada não abastada) recai 

a exclusividade do transporte diário restrito por terra, muitas vezes sem a opção por horários 

alternativos ao rush. Diferentemente dos primeiros (camada abastada), seus automóveis se 

distribuem irregularmente na gradação de alto padrão a populares. O corolário desta constatação 

é justamente a qualidade do penar no rush, conceito que será explicado mais adiante. Por ora, 

cabe relevante digressão.  

Rush compreende tempo e espaço. É período de saturação intensa, que resvala para o 

espaço. Rush é excesso concentrado nos mesmos tempo e espaço.16 Nos momentos em que carros 

de diferentes origens, marcas, condições, particulares ou contratados disputam território nas vias 

da cidade, motoristas e passageiros no interior de veículos são submetidos à imersão voluntária, 

ainda que não desejosa, ao tempo-espaço caracterizado popularmente como “hora do rush”. Rush 

não é congestionamento, entretanto, não há como negar o fato de que em metrópoles como São 

Paulo, tal fenômeno seja percebido como sinônimo de parcial ou total paralisia do trânsito. Nesta 

cidade, a imobilidade já é normalidade integrada. A bem da verdade, o congestionamento precisa 

ser entendido como apenas uma das vigas do rush, e consequência primeira da apropriação 

egoística do automóvel, da produção imponderada de veículos numa cidade mal preparada para 

recebê-los, entre outros fatores.  

                                                           
13 Foram citadas somente as significações interessantes a esta argumentação. 
15 Três observações pertinentes: 1. Este texto prioriza em sua abordagem os veículos particulares; 2. Há casos em 

que o translado por carro de luxo é feito por automóvel proveniente de aplicativo de serviço de transporte de 

passageiros; 3. As bicicletas na cidade de São Paulo ainda são vistas como transporte alternativo, seu uso é associado 

à prática de exercício físico e quem a adota como meio de transporte deixa transparecer a preocupação com o corpo 

(forma e estilo de vida). 
16 Embora o senso comum conceba o rush como associado ao excesso de carros, o termo se estende a outros tipos 

de excesso.   



  Embora o impacto do rush seja exercido sobre todos que optam pelo transporte por terra 

(ou dependem deste transporte) e desafiam sua hora, concomitantemente evidencia as distinções 

existentes entre os veículos que a ele se submetem, revelando a ausência de um padrão do penar, 

ou seja, permite pressupor diferenças na qualidade com a qual os veículos, e consequentemente 

seus respectivos usuários, experienciam a hora do rush. O penar referido diz respeito à angústia, 

à ansiedade, ao tédio, à raiva e a outras perturbações psicológicas suscitadas no sujeito que, 

acostumado com o  transporte simbólico, se vê atrelado ao automóvel desejoso de transporte 

físico veloz, mas se reconhece impotente na hora do rush, diante da resistência imposta ao 

movimento livre. Trata-se, em outras palavras, do sofrimento causado pelo fim do fluxo17, do 

movimento e da velocidade; é a sensação de aprisionamento do corpo no automóvel estacionado, 

haja vista sua necessidade compulsória de trânsito sufocada pela lentidão. A situação de 

“impotência operacional” (TRIVINHO, 2007, p. 168, grifo do autor) na qual se encontra o corpo 

no automóvel estacionado involuntariamente remete à ideia de morte.  

A associação da morte com o rush ganha relevo na interpretação do conceito de morte 

proposta por Schopenhauer (2004, p.116) e sintetizada no termo “cessação”. A morte representa, 

para o autor, a cessação da “existência temporal” do sujeito, iniciada no momento do nascimento; 

a interrupção de seu fluxo de vida.18 De maneira análoga, o rush caracterizado pelo aumento do 

tráfego, representa a interrupção do trânsito livre de carros construídos justamente para o fluxo.  

Outra semelhança interessante entre os termos aqui comparados, a saber, o rush e a morte, 

é a questão do horror que ambos suscitam. Autores como Becker (2013) e Kellehear (2016) 

discutem a aversão às possibilidades de aniquilação da própria vida como algo inerente ao ser 

humano e chegam a reconhecer o mesmo pavor no comportamento instintivo dos animais. Ainda 

que morrer seja uma certeza de todo corpo temporal e, portanto, perecível. No que se refere ao 

rush, o horror despertado diz respeito às lembranças do penar (já descrito neste texto) vivido na 

hora do rush. O fato de ninguém comumente se referir ao rush como algo agradável revela o 

borrão entre a ideia do rush e as más lembranças suscitadas por sua experiência. O rush é 

fenômeno temido, embora muitas vezes não possa ser evitado.  

Todavia, a morte simbólica que ameaça cada sujeito no interior de um automóvel na hora 

do rush não carrega o mesmo estigma de condenação inevitável que a morte biológica representa 

                                                           
17 É preciso lembrar que rush não é fluxo interrompido, mas envolve fluxo interrompido. No que se refere ao ponto 

discutido no texto, a referência é a cidade de São Paulo e seu trânsito caótico exacerbado na hora do rush.  
18 “Natus et denatus” (SCHOPENHAUER, 2004, p. 116). 



ao sujeito finito: “tudo corre para a morte” (SCHOPENHAUER, 2004, p. 86)19, porque a morte 

do rush é morte potencial, pode ser driblada. Trata-se de morte psicológica sobre a qual cada 

sujeito impõe resistência, luta para se ocupar no tempo drenado para o nada, tenta ser produtivo. 

Dessa forma, os corpos no interior dos automóveis, apesar de vitimados pela perda da mobilidade, 

arranjam formas de sobreviver a esse momento de anulação. 

O penar é o que sobra da ameaça de morte simbólica contornada. Ao contrário da morte 

simbólica no contexto desta argumentação, ele não pode ser evitado, mas atenuado em diferentes 

gradações, a depender 1. das condições físicas de cada veículo que constitui o rush; 2. dos 

distratores e  ferramentas de produtividade contidos no interior dos respectivos veículos. Tais 

variáveis ditam a forma como o rush é sentido por motoristas e passageiros, atenuando ou 

intensificando as sensações provocadas pelo fenômeno sobre seus corpos. Compreendem desde 

itens pontuais como categoria do veículo, estado de conservação, espaçamento interno, 

segurança, capacidade de regulagem de temperatura interna, presença de bar e suprimentos de 

alimentação a itens considerados como de suma relevância, como tecnologias de ponta e redes 

de conexão disponíveis para uso.   

Carros novos de luxo e mesmo os de categoria diretamente inferior (os de alto padrão) 

estariam menos sujeitos20 ao sofrimento em um congestionamento causado pelo rush em 

comparação com carros populares ou veículos coletivos carentes desses itens ou portadores de 

recursos similares, mas com notáveis diferenças de desempenho. Nessa lógica, à camada mais 

abastada que enfrenta a hora do rush, cabe a qualidade mais branda do penar, e, em certos casos, 

até mesmo a extinção de qualquer desconforto por completo; enquanto para o restante da 

população o penar é sentido em suas variações graduais (do mais alto grau, beirando ao nível do 

insuportável, ao mais razoável desconforto).  

As tecnologias de ponta e redes de conexão, citadas acima, atuam tanto como variáveis 

distratoras quanto ferramentas de produtividade. Com elas, o tempo-espaço do rush, em 

momentos de congestionamento, tem a ameaça de anulação dos sujeitos abafada pela música, 

pelas notícias do dia, pelas leituras rápidas, pelas conversas em aplicativos de comunicação 

digital ou ainda, substituída pela manutenção da produtividade, pois a imobilidade promovida 

pelo rush se evidencia restrita aos veículos, uma vez que os sujeitos situados no interior dos 

mesmos, com o auxílio das tecnologias e redes de conexão, arranjam maneiras de persistirem 

produtivos, com a realização de reuniões de trabalho a distância, verificação dos e-mails, 

                                                           
19 Heidegger (2012, p. 645) em sua discussão acerca do ser do Dasein, determina: “O ‘final’ do ser-no-mundo é a 

morte”. 
20 Obviamente, o texto se refere aos motoristas e passageiros. 



finalização de projetos e, até mesmo, com a ocupação desse tempo-espaço para a tomada de 

decisões fundamentais para os negócios. 

 

 

O RUSH E O MEIO AMBIENTE:  

A ECOLOGIA DO RUSH E A ECOLOGIA DAS ESTRADAS 

 

Janaína Quintas Antunes 

 

Há uma contradição fundamental nas visões disseminadas da relação entre o rush e o meio 

ambiente, já que se costuma tratar o meio ambiente como vítima, como uma fatalidade necessária 

em prol do transporte. Mas será que não há uma conexão do rush com o meio ambiente? O meio 

ambiente é uma alteridade em relação ao rush? Existe uma ecologia do rush? Será que o rush em 

si não faz parte de um meio ambiente? Na realidade, se ao pensar o transporte se considerasse o 

meio ambiente, se considerasse as ponderações da ciência da Ecologia das Estradas, o próprio 

transporte seria beneficiado, seria muito mais eficiente, pois – segundo esses mesmos ecologistas 

– não existiria o rush. O rush é consequência de se ignorar a Ecologia das Estradas. 

A Ecologia das Estradas é o estudo dos impactos positivos e negativos de todos os tipos 

de vias automotivas e ferrovias no meio ambiente. Esses impactos podem incluir efeitos locais, 

como poluição sonora, poluição da água, poluição do ar, destruição e perturbação de habitats e 

efeitos mais abrangentes, como degradação de ecossistemas, mudança climática, aquecimento 

global.  

 

O objetivo [da ecologia das estradas] é integrar as teorias, princípios, modelos e 

conceitos dispersos [...] para construir uma ciência com estruturas e princípios úteis para 

as políticas, práticas e planejamento do transporte sustentável. [...]. Em essência, a 

ecologia das estradas usa a ciência da ecologia para explorar, entender e dirigir as 

interações de automóveis e autovias com o ambiente ao seu redor. (FORMAN, 2003, p. 

11). 

 

 

As principais áreas de estudo da Ecologia das Estradas são: qualidade do ar, hidrologia, 

ruído, efeitos na fauna e na flora e mitigação. Atentemo-nos ao fato de que apenas essa última, 

apenas uma dessas cinco áreas principais trata de remediar o impacto ambiental. Todas as outras 

estudam tanto os impactos negativos quanto os positivos e propõem também saídas preventivas. 



[...] toda uma geração [...] tem estado simultaneamente em busca de dois objetivos que 

estão inerentemente em conflito. De um lado, procuram colher os benefícios da 

expansão do sistema rodoviário [...]. De outro, têm preocupações crescentes quanto às 

ameaças ao meio ambiente natural. [...]. Não surpreendentemente, essas demandas 

conflituosas batem de frente em todo local onde são feitas [...] resultando 

frequentemente em impasses e paralisações. [...]. Enredados neste cenário melancólico, 

muitos escolhem o caminho da escuridão, mas outros buscam acender uma vela. [os 

ecologistas das estradas] escolheram esse último caminho citado, [...] juntando uma 

equipe de especialistas de diversas áreas, eles conseguiram se colocar de fora das 

questões mais intratáveis dessa luta aceitando que já existem muitos carros, caminhões 

e autovias [...] e só haverá cada vez mais. Assim, eles consideram o que pode ser feito 

para mitigar os maiores problemas causados, tanto pela rede existente quanto por ações 

futuras. (FORMAN, 2003, p. 7-8). 

 

 

Essa recente ciência (surgida por volta de 2003) da Ecologia das Estradas procura então 

acabar com a contradição fundamental mencionada anteriormente, com o mito de que o 

desenvolvimento e a preservação da natureza estão em lados opostos de uma batalha eterna. 

“Ambos os efeitos – a natureza degradando autovias e as autovias degradando a natureza – 

causam grande prejuízo para a sociedade” (FORMAN, 2003, p. 9). Esses novos ecologistas 

buscam soluções que preservam o meio ambiente ao mesmo tempo em que desenvolvem e 

melhoram o sistema de transportes. “Integrar a ecologia das paisagens com a engenharia 

automotiva e de estradas e planejamento de transportes deve nos proporcionar um baú de tesouros 

de novas soluções” (FORMAN, 2003, p. 10). 

Há toda uma ampliação do conceito de ecologia que devemos investigar, juntamente com 

a transformação das novas relações e com todas as novas alteridades. Guattari, por exemplo, fala 

em ecosofia: 

 

É a relação da subjetividade com sua exterioridade [...] que se encontra assim 

comprometida numa espécie de movimento geral de implosão e infantilização 

regressiva. A alteridade tende a perder toda a aspereza. [...]. As formações políticas e as 

instâncias executivas parecem totalmente incapazes de apreender essa problemática no 

conjunto de suas implicações. Apesar de estarem começando a tomar uma consciência 

parcial dos perigos mais evidentes que ameaçam o meio ambiente natural de nossas 

sociedades elas geralmente se contentam em abordar o campo dos danos industriais e, 

ainda assim, unicamente numa perspectiva tecnocrática, ao passo que só uma articulação 

ético-política – a que chamo ecosofia – entre os três registros ecológicos (o do meio 

ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana) é o que poderia esclarecer 

convenientemente tais questões. (GUATTARI, 2012, p. 8, grifo do autor). 

 

 

Para que realmente possamos buscar soluções e compreensão da nossa nova realidade, 

não é mais possível que haja separação desses três registros.  

 



Assim, para onde quer que nos voltemos, reencontramos esse mesmo paradoxo 

lancinante: de um lado, o desenvolvimento contínuo de novos meios técnico-científicos 

potencialmente capazes de resolver as problemáticas ecológicas dominantes e 

determinar o reequilíbrio das atividades socialmente úteis sobre a superfície do planeta 

e, de outro lado, a incapacidade das forças sociais organizadas e das formações 

subjetivas constituídas de se apropriarem desses meios para torná-los operativos. 

(GUATTARI, 2012, p. 12). 

 

 

A Ecologia das Estradas é uma das poucas ciências com tal capacidade de apropriação, já 

que “É nesse contexto de ruptura, de descentramento, de multiplicação dos antagonismos e de 

processos de singularização que surgem as novas problemáticas ecológicas” (ibid, p. 14). 

 
[...] tenho a convicção de que a questão da enunciação subjetiva se colocará mais e mais 

à medida que se desenvolverem as máquinas produtoras de signos, de imagens, de 

sintaxe, de inteligência artificial [...]. Disso decorrerá uma recomposição das práticas 

sociais e individuais que agrupo segundo três rubricas complementares – a ecologia 

social, a ecologia mental e a ecologia ambiental – sob a égide ético-estética de uma 

ecosofia. (Ibid, p. 23). 

 

 

Assim, Guattari nos coloca como o avanço tecnológico modifica práticas comunicacionais 

e sociais, recompondo nossa relação com o meio ambiente, recompondo nossa ecologia. 

 
A aceleração das velocidades de transporte e de comunicação, a interdependência dos 

centros urbanos, estudados por Paul Virilio, constituem igualmente um estado de fato 

irreversível que conviria antes de tudo reorientar. De uma certa maneira, temos que 

admitir que será preciso lidar com esse estado de fato. Mas esse lidar implica uma 

recomposição dos objetivos e dos métodos do conjunto do movimento social nas 

condições de hoje. (Ibid., p. 25, grifo do autor). 

 

 

Essa aceleração é irreversível, porém, justamente com tal “lidar” mencionado, com essa 

recomposição, é possível reverter consequências negativas, como o rush, por exemplo – 

conforme proposto pelos próprios ecologistas das estradas. “Mais do que nunca a natureza não 

pode ser separada da cultura, e precisamos aprender a pensar ‘transversalmente’ as interações 

entre ecossistemas, mecanosfera e Universos de referência sociais e individuais” (ibid., p. 25). 

Assim sendo, se existe uma “cultura do rush”, deve existir uma “ecologia do rush”, de tal modo 

que “É no conjunto dessas frentes emaranhadas e heterogêneas que, parece-me, deverão articular-

se as novas práticas ecológicas, cujo objetivo será o de tornar processualmente ativas 

singularidades isoladas, recalcadas, girando em torno de si mesmas” (ibid., p. 34). Estas são novas 

práticas, na forma de uma ciência que divide com Guattari a sua visão. 

Ainda que se admita a possibilidade da não existência de uma ecologia do rush, Guattari 

coloca que: 



Nessa mesma perspectiva, dever-se-ão considerar os sintomas e incidentes fora das 

normas como índices de um trabalho potencial de subjetivação. Parece-me essencial que 

se organizem assim novas práticas micropolíticas e microssociais, novas solidariedades, 

uma nova suavidade juntamente com novas práticas estéticas e novas práticas analíticas 

das formações do inconsciente. Parece-me que essa é a única via possível para que as 

práticas sociais e políticas saiam dessa situação, quero dizer, para que elas trabalhem 

para a humanidade e não mais para um simples reequilíbrio permanente do Universo 

das semióticas capitalísticas. (Ibid., p. 34-35). 

 

 

Esta última observação de Guattari se estende, ao nosso ver, à nova ciência da Ecologia 

das Estradas, com sua necessária ressignificação da ecologia. Voltamos assim à questão da 

ampliação do conceito de ecologia e de sua aplicação: 

 

Em minha opinião, a ecologia ambiental, tal como existe hoje, não fez senão iniciar e 

prefigurar a ecologia generalizada que aqui preconizo e que terá por finalidade 

descentrar radicalmente as lutas sociais e as maneiras de assumir a própria psique. Os 

movimentos ecológicos atuais têm certamente muitos méritos, mas penso que, na 

verdade, a questão ecosófica global é importante demais para ser deixada a algumas de 

suas correntes arcaizantes e folclorizantes, que às vezes optam deliberadamente por 

recusar todo e qualquer engajamento político em grande escala. A conotação da ecologia 

deveria deixar de ser vinculada à imagem de uma pequena minoria de amantes da 

natureza ou de especialistas diplomados. Ela põe em causa o conjunto da subjetividade 

e das formações de poder capitalísticos – os quais não estão de modo algum seguros de 

que continuarão a vencê-la, como foi o caso na última década. (Ibid, p. 36, grifo do 

autor). 

 

 

A Ecologia das Estradas faz exatamente isso: ela foge de tais “correntes arcaizantes”, ela 

não opta “por recusar todo e qualquer engajamento político em grande escala”. Ela é inovadora 

em seu abraçar da tecnologia, do desenvolvimento e, até mesmo, das práticas capitalistas, não os 

considerando inimigos, mas desenvolvendo-se na convivência com eles. 

Nós temos a visão de um sistema de transporte eficaz tanto para (1) os processos naturais 

e da biodiversidade e para (2) a mobilidade humana segura e eficiente. Sem a Ecologia 

das Estradas, um entrosamento bem sucedido entre natureza e pessoas nunca ocorrerá. 

(FORMAN, 2003, p. 14). 

 

 

Através desse pensamento, os ecologistas das estradas acreditam no possível fim do rush. 

Eles dão atenção à questão colocada por Guattari: 

 
Não apenas a crise permanente atual, financeira e econômica, pode desembocar em 

importantes transtornos do status quo social e do imaginário da mídia que lhe serve de 

base, como também certos temas veiculados pelo neoliberalismo [...] podem 

perfeitamente voltar-se contra ele. 

Insisto, essa escolha não é mais apenas entre uma fixação cega às antigas tutelas estatal-

burocráticas, um welfare generalizado ou um abandono desesperado ou cínico à 

ideologia dos yuppies. Tudo leva a crer que os ganhos de produtividade engendrados 

pelas revoluções tecnológicas atuais se inscreverão numa curva de crescimento 

logarítmico. A questão é, a partir daí, a de saber se novos operadores ecológicos e novos 



Agenciamentos ecosóficos de enunciação chegarão ou não a orientá-los por vias menos 

absurdas e sem saída do que as do CMI. (GUATTARI, 2012, p. 37). 

 

 

É tal orientação por vias lógicas e práticas, de mãos dadas com o capitalismo pós-

industrial (qualificado por Guattari como CMI) – porém não por suas prévias e falhas vias – que 

a Ecologia das Estradas propõe. 

 
O princípio particular à ecologia ambiental é o de que tudo é possível, tanto as piores 

catástrofes quanto as evoluções flexíveis. Cada vez mais, os equilíbrios naturais 

dependerão das intervenções humanas. Um tempo virá em que será necessário 

empreender imensos programas para regular as relações entre o oxigênio, o ozônio e o 

gás carbônico na atmosfera terrestre. Poderíamos perfeitamente requalificar a ecologia 

ambiental de ecologia maquínica já que, tanto do lado do cosmos quanto das práxis 

humanas, a questão é sempre a de máquinas – e eu ousaria até dizer de máquinas de 

guerra. Desde sempre a “natureza” esteve em guerra contra a vida! Mas a aceleração 

dos “progressos” técnico-científicos conjugada ao enorme crescimento demográfico faz 

com que se deva empreender, sem tardar, uma espécie de corrida para dominar a 

mecanosfera. 

No futuro a questão não será apenas a da defesa da natureza, mas a de uma ofensiva para 

reparar o pulmão amazônico, para fazer reflorescer o Saara. A criação de novas espécies 

vivas, vegetais e animais, está inelutavelmente em nosso horizonte e torna urgente não 

apenas a adoção de uma ética ecosófica adaptada a essa situação, ao mesmo tempo 

terrificante e fascinante, mas também de uma política focalizada no destino da 

humanidade. (Ibid., p. 52-53, grifo do autor). 

 

 

Retomando mais uma vez a necessidade de ampliação da ecologia previamente 

mencionada, nos voltamos agora para Virilio, que fala sobre o limite da ecologia: 

 
Há portanto uma dimensão oculta da revolução das comunicações que afeta a duração, 

o tempo vivido de nossas sociedades. 

É aqui, creio eu, que a “ecologia” encontra seu limite, sua insuficiência teórica, se 

privando de uma abordagem dos regimes de temporalidade associados aos diversos 

“ecossistemas”, em particular àqueles que têm origem na tecnosfera industrial e pós-

industrial. Ciência do mundo finito, a ciência do meio ambiente humano parece se privar 

voluntariamente, de sua relação com o tempo psicológico. A exemplo da ciência 

“universal” denunciada por Edmund Husserl, a ecologia não questiona verdadeiramente 

o diálogo homem/máquina, a estreita correlação entre diferentes regimes de percepção 

e as práticas coletivas de comunicação e de telecomunicação. Em suma, a disciplina 

ecológica não reflete suficientemente o impacto do tempo-máquina sobre o meio 

ambiente, deixando esta tarefa a cargo da ergonomia, da economia, e por vezes apenas 

da “política” [...] (VIRILIO, 2014, p. 125, grifo do autor). 

 

 

Essa nova dimensão oculta que afeta o tempo vivido, as novas tecnologias e as novas 

formas de comunicação passa a fazer parte da ecologia, passa a integrar e mediar a relação do 

sujeito com seu meio ambiente, ampliando exponencialmente o limite anterior da ecologia 

mencionado, que se priva de tal “abordagem dos regimes de temporalidade”.  

A menos que se queira ver a ecologia como a administração pública das perdas e ganhos 

das substâncias, dos stocks que compõem o meio ambiente humano, esta disciplina não 

pode mais se desenvolver sem levar em conta também a economia do tempo das 



atividades interativas e de suas rápidas mutações. (VIRILIO, 2014, p. 125, grifo do 

autor). 

 

Dentro dessa necessária ampliação da ecologia, temos suas mutações, seus 

desenvolvimentos: há uma ecologia tecnológica, uma ecologia sociodromocrática, uma ecologia 

do rush – elas depositam reflexão no conceito de ecologia, demonstrando que não se trata do 

objeto da ecologia em si, mas da própria ideia de ecologia. 

Apesar da grande questão antropológica do nomadismo e do sedentarismo que esclarece 

o nascimento da cidade como força política maior da História, não há nenhuma reflexão 

sobre a característica vetorial da espécie transumante que nós somos, de sua 

coreografia... Entre o subjetivo e o objetivo parece não haver lugar para o “trajetivo”, 

este ser do movimento do aqui até o além, de um até o outro, sem o qual jamais teremos 

acesso a uma compreensão profunda dos diversos regimes de percepção de mundo que 

se sucederam ao longo dos séculos, regimes de visibilidade das aparências ligados à 

história das técnicas e das modalidades de deslocamento, das comunicações a distância, 

com a natureza da velocidade dos movimentos de transporte e de transmissão 

engendrando uma transmutação da “profundidade de campo” e, consequentemente, de 

espessura ótica do meio ambiente humano, e não apenas uma evolução dos sistemas 

migratórios ou do povoamento de determinada região do planeta. (VIRILIO, 2014, p. 

126). 

 

 Hoje, não há mais como não dar lugar ao “trajetivo”, já que passamos grande parte de 

nossas vidas “no trajeto”, tendo assim sido desenvolvida uma cultura do carro, uma cultura do 

rush. 

Com o sedentarismo contemporâneo da grande metrópole, a contração imóvel não 

atinge somente a área de deslocamento e de atividade produtora, como ontem ocorria 

com a burguesia urbana, ela atinge em primeiro lugar o corpo deste homem válido 

superequipado com próteses interativas, cujo modelo passou a ser o inválido equipado 

para controlar seu meio ambiente sem se deslocar fisicamente. A poluição dromosférica 

é portanto aquela que atinge a vivacidade do sujeito, a mobilidade do objeto, atrofiando 

o trajeto ao ponto de torná-lo inútil. Deficiência maior, resultando ao mesmo tempo da 

perda do corpo locomotor do passageiro, do telespectador e da perda desta terra firme, 

deste grande solo, terreno de aventura e de identidade do ser no mundo. (VIRILIO, 2014, 

p. 136). 

 

 

Perda de identidade que nos faz questionar se existe assim uma alteridade do sujeito 

quanto ao seu meio ambiente. O que deve ser considerado é que a contração imóvel não mais 

impede – apenas modifica a maneira de – o indivíduo de interagir com o meio ambiente como 

anteriormente faria devido às novas tecnologias de comunicação que o mantêm sempre 

conectado. Os mencionados novos equipamentos que ele usa para controlar o seu meio 

demonstram uma ecologia tecnológica (tanto do sujeito em relação às suas próteses interativas 

quanto em relação ao seu veículo) e uma ecologia sociodromocrática.   

 
Ao lado da poluição das substâncias que compõem nosso meio ambiente e a respeito 

das quais o ecologista nos fala incessantemente, não deveríamos entrever igualmente 



esta súbita poluição das distâncias e dos períodos de tempo que degrada o espaço de 

nosso habitat? (Ibid., p. 136, grifo do autor). 

 

 Tal poluição das distâncias gera então a ecologia do rush, pois obriga uma nova relação 

do indivíduo com seu redor, com seu meio ambiente que compõe seu “trajeto inútil”. 

 

Uma vez que a cidadania e civilidade dependem não somente, como é 

incansavelmente repetido, do “sangue” e do “território”, mas também e 

sobretudo da natureza da proximidade entre os grupos humanos, não seria 

conveniente propor um outro tipo de ecologia? Uma disciplina menos 

preocupada com a natureza do que com os efeitos do meio artificial da cidade 

sobre a degradação desta proximidade física entre os seres e as diferentes 

comunidades? Proximidade da vizinhança imediata dos bairros. Proximidade 

“mecânica” do elevador, do trem ou dos carros e, finalmente, a recente 

proximidade "eletromagnética” das telecomunicações instantâneas. (Ibid., p. 

136). 

 

 

 A Ecologia das Estradas surge como um novo tipo específico de ecologia, aplicado a uma 

área bem específica, todavia, admitindo e abraçando todas essas novas ecologias, abraçando o 

mecânico e o eletromagnético das telecomunicações instantâneas que modificam a relação do 

indivíduo com seu meio, porém, jamais anulando-a, mas sim atestando a existência e o 

surgimento dessas novas ecologias. 

 
“Cidadãos do mundo”, habitantes da natureza, omitimos muito frequentemente que 

também habitamos as dimensões físicas, a escala do espaço e os períodos de tempos das 

dimensões naturais, com a degradação evidente dos elementos constitutivos das 

substâncias (químicas ou não) que compõem nosso meio natural sendo duplicada pela 

poluição imperceptível das distâncias que organizam a relação com o outro, e também 

com o mundo da experiência sensível. Daí a urgência de acrescentar à ecologia da 

natureza uma ecologia do artifício das técnicas de transporte e de transmissão que 

exploram literalmente o campo das dimensões do meio geofísico e degradam sua 

amplitude. (Ibid., p. 137, grifo do autor). 

 

 

 Papel este que a Ecologia das Estradas busca desempenhar. 
 

 
Atualmente, no momento em que a extrema proximidade das telecomunicações 

ultrapassa o extremo limite de velocidade dos meios de comunicação supersônicos, não 

seria oportuno instaurar, ao lado de uma ecologia verde, uma ecologia cinza? 

A ecologia destes “arquipélagos de cidades” inteligentes e interconectadas que irão em 

breve reorganizar a Europa e o mundo inteiro. 

É neste contexto de um espaço-tempo transtornado pelas teletecnologias da ação a 

distância que podemos falar efetivamente em uma ecologia urbana. Uma ecologia que 

não se dedicaria mais somente às poluições atmosféricas e sonoras das grandes cidades, 

mas primeiramente ao aparecimento intempestivo desta “Cidade-Mundo” totalmente 

dependente das telecomunicações que está sendo construída neste final de milênio. 

(VIRILIO, 2014, p. 137, grifo do autor). 

 

 



Ou seja, assim podemos definitivamente também começar a pensar em uma possível 

“ecologia do rush”, surgindo dentro e/ou ao lado tanto dessa ecologia cinza, ecologia urbana, 

quanto das mencionadas ecologias tecnológica e sociodromocrática. 

 
No momento preciso em que a necessária transparência direta da espessura “ótica” da 

atmosfera é redobrada por uma transparência, desta vez indireta, da espessura “eletro-

ótica” (e acústica) do domínio das telecomunicações em tempo real, não se pode mais 

negligenciar por muito tempo os danos causados pelo progresso em um domínio 

esquecido pelos ecologistas: o domínio da relatividade, ou seja, de uma nova relação 

com os lugares e as distâncias de tempo criada pela revolução das transmissões com o 

uso recente da velocidade absoluta das ondas eletromagnéticas. Enquanto que a 

revolução dos transportes, que só colocava em jogo as velocidades relativas do trem, do 

avião ou do automóvel, parece interessar aos defensores das “ciências do meio 

ambiente” apenas devido às consequências desastrosas sobre a paisagem de suas 

diversas infraestruturas – autoestradas, vias férreas do TGV ou aeroportos. (Ibid., p. 138, 

grifo do autor). 

 

Relatividade essa não esquecida pelos ecologistas das estradas, que compreendem e 

abraçam a nova concepção da ecologia do rush e todas as demais ecologias citadas, ao mesmo 

tempo em que compreendem e fazem parte da ampliação e ressignificação do conceito de 

ecologia como um todo. Se nós nos abrirmos da mesma maneira às propostas sustentáveis da 

ecologia das estradas, poderemos solucionar diversas consequências negativas do avanço dos 

transportes e poderemos um dia descobrir se a hipótese desses ecologistas sobre a reversibilidade 

do rush é verdadeira. 

 

                                               RUSH E RUÍDO  

Claudio Abraão Filho 

 

Desde que entendamos a cidade como um grande sistema de comunicação e a malha de 

vias urbanas como um meio de comunicação entre pontos geográficos da cidade, podemos 

entender o rush como o momento em que esse sistema atinge ou chega próximo de seu ponto de 

saturação. Assim como, no final da década de 1960, a distorção das guitarras no rock era 

provocada por um sinal intenso demais para o canal de transmissão, a hora do rush pode ser 

entendida pelo prisma conceitual do ruído — entendido não somente como barulho resultante de 

configuração excessiva de motores em trânsito, mas também como a condição de um sistema que 

opera em regime de sobrecarga, no limite de sua funcionalidade e tendendo à parálise — no caso, 

o congestionamento por volume de veículos automóveis em trânsito. 

Em todo caso, o ruído — entendido como conceito no campo da comunicação — é mais 



do que simples efeito ou consequência do rush. Como figura do excesso, sua fenomenologia 

múltipla expressa a própria empiria da vida nas metrópoles. Num processo de entomização 

historicamente inédito, a humanidade passou a habitar cidades com milhões de indivíduos. Para 

lidar com os desafios logísticos envolvidos, uma série de inovações nos transportes e nas 

telecomunicações operou o que Paul Virilio chama de poluição dromosférica: "poluição das 

distâncias e dos períodos de tempo que degrada o espaço de nosso hábitat" (VIRILIO, 1993, p. 

115). O excesso de fatos e acontecimentos, a proximidade paradoxal de pessoas, coisas e 

mensagens que circulam em velocidades cada vez maiores, faz do ruído o próprio som da cultura 

urbana contemporânea (cf. WALLACE, 2007). 

A poluição sonora nas cidades é somente o efeito mais perceptível dessa condição, com a 

grande abundância de fontes de ruído acústico: carros, ônibus, buzinas, aviões, helicópteros, 

britadeiras de obras etc. Nas vias, o excesso de veículos em trânsito faz com que a velocidade 

tenda a zero nos períodos de maior rush, e a junção dessas fontes de ruído em faixas concentradas 

de espaço/tempo contribui para a piora na qualidade de vida nas metrópoles pela elevação 

alarmante dos níveis de poluição sonora. Marcos Holtz, coordenador do Comitê de Acústica 

Ambiental da ProAcústica, afirma que, com o tempo, "o ruído pode provocar derrame, infarto, 

pode até matar. O problema é a dose. [...] Não é à toa que a poluição sonora passou a poluição da 

água e já é o segundo pior tipo de poluição ambiental, perde só para a poluição do ar" (FOLHA, 

2017, n.p.). No momento em que muitos pesquisadores pensam a comunicação a partir da ideia 

de uma ecologia de ambientes e processos comunicacionais, é de fundamental importância 

estudar o ruído como fenômeno que interfere diretamente na experiência comunicacional urbana, 

literalmente poluindo outros subsistemas de comunicação que formam esse complexo 

ecossistema. 

Em 1996, o Center for Hearing and Communication (CHC) fundou o Dia Internacional 

de Conscientização sobre o Ruído (International Noise Awareness Day), iniciativa para 

conscientizar populações e governos sobre os malefícios do ruído para o bem-estar e para a saúde. 

Celebrada anualmente no dia 26 de abril, em 2017 a data foi marcada por uma inusitada 

intervenção em São Paulo. O Monumento às Bandeiras, de Victor Becheret, amanheceu diferente: 

todos os bandeirantes esculpidos em granito receberam protetores auriculares amarelos para 

lembrar a população sobre os riscos do ruído e os malefícios da poluição sonora. A ação resultou 

de uma iniciativa conjunta da ProAcústica (Associação Brasileira para Qualidade Acústica), da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e da Umapaz (Universidade Aberta do Meio 

Ambiente e Cultura de Paz). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Em abril de 2012, por ocasião da mesma data, a ProAcústica realizou na Avenida Paulista 

a primeira medição da poluição sonora na região. Das 8h às 15h, foi registrada uma média de 

75dB (decibéis), nível mais ou menos constante durante todo o horário comercial. Nos chamados 

horários de pico, como entre 8h e 9h, o maior volume de tráfego coincide com as maiores 

medições de ruído do dia, que atingiram níveis alarmantes de 90dB (cf. ESTADO, 2012). O nível 

máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 55dB. Intensidades superiores a 

80dB já oferecem riscos de lesão na cóclea (estrutura dentro do ouvido responsável pela audição). 

 

 

 

 

No cotidiano da cidade, no transporte coletivo e nas ruas, é comum ver pessoas que 

recorrem a fones interauricolares simples, em altíssimo volume, para emudecer o ruído urbano 

externo; estratégia que vem aumentando os casos de surdez entre jovens e adultos.21 Pelas vias 

do mercado, o consumidor encontra hoje opções que vão desde carros com isolamento acústico 

ou com motores mais silenciosos a fones de ouvido com tecnologias ativas de cancelamento de 

ruído. Knops22, um tipo de aparelho auditivo às avessas, permite ao usuário filtrar ruídos 

indesejados e diminuir o volume do barulho externo em até -30dB.  

 

 

 

                                                           
21 "Segundo a Sociedade Brasileira de Otologia, até 35% dos casos de surdez são consequência da exposição a ruídos 

diários" (ALVES, 2017, n.p.). Segundo pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com 170 

homens e mulheres de 11 a 17 anos, mais da metade (54,7%) dos entrevistados habituados ao uso diário de fones 

tiveram zumbido no ouvido nos últimos 12 meses (ibid.). 
22 Promovido como "o botão de volume para seus ouvidos", o projeto arrecadou mais de 255 mil euros em um mês 

de campanha (maio — abril de 2017) no site de financiamento coletivo Kickstarter (2017). O prazo para envio dos 

produtos aos apoiadores foi novembro de 2017. O produto não emprega tecnologia ativa para cancelamento de ruído, 

oferecendo apenas diferentes níveis de isolamento acústico. O cancelamento ativo envolve tecnologias que emitem 

frequências ativas que neutralizam o ruído exterior. 

Inserir  aqui imagem da intervenção no 

Monumento às Bandeiras.  

http://f.i.uol.com.br/fotografia/2017/04/26/68273

6-970x600-1.jpeg] 

Incluir aqui o registro (áudio) do barulho na Avenida 

Paulista em horários de pico. 10 a 20 segundos. 

http://f.i.uol.com.br/fotografia/2017/04/26/682736-970x600-1.jpeg
http://f.i.uol.com.br/fotografia/2017/04/26/682736-970x600-1.jpeg


 

 

 

 

 

 

 

 

Pelas vias da cidadania e da política pública, as coisas caminham mais lentamente. 

Existem no município pelo menos duas iniciativas para mapear e tratar desse problema: o 

Programa de Silêncio Urbano (Psiu), que fiscaliza o barulho em bares e restaurantes na 

madrugada e que, em 2017, precisou ser reforçado por dois decretos publicados pelo prefeito 

João Doria, aumentando o valor das multas e o número de fiscais; e o Mapa do Ruído Urbano, 

uma iniciativa fundamental para a gestão pública do ruído urbano, criado em 2016 durante a 

gestão do prefeito Fernando Haddad. Antes disso, em 2014, o então prefeito havia vetado o 

mapeamento do ruído como parte do Plano Diretor da Cidade, por inviabilidade de sua realização 

no prazo de um ano. Dizia o texto do veto: 

 

A obrigação trazida pelo dispositivo, consistente em elaborar, no prazo de um ano, mapa 

contendo a distribuição espacial de ruído na Cidade, envolve objeto que por sua própria 

natureza é dinâmico e mutável, circunstância que, por si só, denota a inviabilidade de 

cumprimento pelo Poder Executivo. (SANTIAGO, 2014, n.p.). 

 

Em 2016, um projeto dos vereadores Andrea Matarazzo e Aurélio Nomura transformou 

o Mapa do Ruído Urbano finalmente em lei, prevendo a conclusão total desse mapeamento para 

até 2024. Em fala carregada de ironia não intencional, Matarazzo destacou que, com o mapa, “as 

pessoas podem até escolher onde morar e trabalhar em função do barulho de determinada região” 

(2016). Tudo indica – e a fala do vereador confirma – que soluções efetivas para o problema 

permanecem no horizonte obliterado das metrópoles. 

 

  

Inserir imagem do Knops, o “botão de volume 

dos ouvidos”: https://gadgetflowcdn.com/wp-

content/uploads/2017/04/Knops-Adjustable-

Acoustic-Hearing-Buds-05.jpg  

e/ou 

Imagem de pessoas usando fones de ouvido 

no transporte coletivo ou nas ruas 

 

https://gadgetflowcdn.com/wp-content/uploads/2017/04/Knops-Adjustable-Acoustic-Hearing-Buds-05.jpg
https://gadgetflowcdn.com/wp-content/uploads/2017/04/Knops-Adjustable-Acoustic-Hearing-Buds-05.jpg
https://gadgetflowcdn.com/wp-content/uploads/2017/04/Knops-Adjustable-Acoustic-Hearing-Buds-05.jpg
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