
“ A RELAÇÃO PÚBLICO X PRIVADO NA SOCIEDADE BRASILEIRA”  Profª Adriane Picchetto Machado    Falar sobre a relação público X privado, é falar, antes de mais nada da nossa relação 
com os outros e com as cidades.  
 Pensando a respeito de qualquer cidade brasileira, é possível verificar uma tensão e uma 
divisão concreta entre dois mundos: O Mundo da Casa (Espaço Privado) e o Mundo da 
Rua ( Espaço Público).  

Seguindo os caminhos apontados por Roberto DaMatta em suas obras “ O Que Faz o 
brasil, Brasil?” e “A Casa & a Rua” , podemos afirmar que estes espaços são muito mais do que 
meros espaços geográficos. São sim, espaços carregados de sentido, ou melhor, duas “ 
categorias sociológicas” que revelam como a nossa sociedade pensa e vive.   

O Mundo da  Casa (Espaço Privado) e o Mundo da Rua (Espaço Público) são 
marcados, na nossa sociedade,  por uma relação de oposição, de tensão, ao mesmo tempo em 
que  interagem e se complementam. Senão vejamos: 

 O Mundo da Casa (Espaço Privado) pode ser definido como o local da 
moradia, da calma e da tranqüilidade. É o refúgio, onde sou membro perpétuo de uma 
corporação – em casa somos únicos  e  insubstituíveis.  “ Tudo em casa é belo, bom e 
decente.”  ( DaMatta, 2001)  

Em contrapartida, o Mundo da Rua é o espaço reservado ao movimento, ao perigo, à 
tentação, ao logro. Na rua, as pessoas são indiferenciadas e desconhecidas, podemos dizer que 
os indivíduos não tem nome nem face. Nos referimos à elas em termos genéricos (como  
“povo”  e  “massa”). É o lugar da luta (trabalho ou batente), da batalha, onde a “ dureza da 
vida” pode ser melhor percebida ou sentida.  “ É o mundo tenebroso da selva de pedra.” ( 
DaMatta, 2001) 

O Mundo da Rua ou Espaço Público, como o tratamos aqui, é assustador: ninguém 
quer ser chamado de “moleque de rua”, ou para uma moça ser vista como uma “ mulher da 
rua” é o mesmo que  mulher da vida. Muitas pessoas tem medo de desmaiar,  ter um ataque 
ou, pior do que tudo isso, morrer fora e longe de casa.  

 



Devemos levar em consideração que  o espaço público é perigoso porque  é fundado na 
lei que iguala, subordina e muitas vezes explora. É o local aonde eu não posso me definir por 
meio da minha relação com alguém ou alguma coisa.  

Segundo DaMatta (1991): 
“No fundo, vivemos em uma sociedade que existe uma espécie de combate 

entre o mundo público, das leis universais e do mercado, e o universo privado da 
família, dos compadres, parentes e amigos.  Assim, se sou um cidadão na festa 
cívica e no comício político, não quero de modo algum ser apenas um cidadão 
quando estou às voltas com a polícia num caso de roubo.  Aqui, a primeira 
providência que tomo é no sentido de ser logo reconhecido, mas não como 
cidadão.  Espero ser tratado com a máxima atenção, consideração e tolerância.  
Num caso, o que conta é o indivíduo e o cidadão; noutro, o que vale é a relação.” 

 Sem a menor dúvida, a palavra “ cidadão”, no Brasil é usada para pessoas que estão 
em posições inferiores ou em desvantagem – por exemplo – “aquele automóvel pertence 
àquele cidadão...” Sempre esperamos pelo “ ritual do reconhecimento”, que humaniza e 
personaliza as situações formais. O fato de não haverem relações  que possam ser evocadas, 
inferioriza o indivíduo e sua condição de anonimato permanece. 
 Assim, todas as instituições sociais brasileiras estão sujeitas a dois tipos de pressão, 
uma é a pressão universalista, das leis e das normas burocráticas, a outra é determinada pela 
rede de relações pessoais. Assim, antes de ir à qualquer instituição pública, a sabedoria nos 
manda inicialmente conhecer as nossas relações naquele local... 
 Porém, há um fenômeno interessante no Brasil:  a privatização do espaço público – 
tratar o espaço público como se fosse nossa casa, onde tenho mais direitos que deveres. Ao 
mesmo tempo, o brasileiro não reconhece o espaço público como sendo de todos, sendo este 
o local da ausência de normas, uma “Terra de Ninguém”, espaço da competição  e do salve-se 
quem puder.  
 

ENTENDO O ESPAÇO PÚBLICO COMO SE FOSSE MEU, PORÉM NÃO CUIDO 
DELE,  E NÃO RECONHEÇO QUE POSSA SER  DE MAIS ALGUÉM... 

 
 



 E essa concepção leva a um profundo problema atual: segundo Roberto Pompeu 
de Toledo, no seu ensaio Sobre Ônibus, Metrô e Ordem Social (1996),  o apartheid social 
que caracteriza o Brasil: 

 “ Numa de suas expressões mais visíveis é o abandono por parte dos mais 
ricos, dos espaços públicos: a escola pública, o sistema de saúde público, mesmo a 
segurança pública. E o transporte público. Os ricos criam seus sistemas 
particulares. E o que é público fica reservado aos pobres, como se fosse uma 
benemerência do Estado, uma obra de caridade, não um serviço a retribuir pelos 
impostos pagos. O resultado não é apenas que os dois lados nunca se cruzam, pois 
um deles reservou-se um espaço exclusivo. É também que a escola pública, o 
hospital ou o transporte público ficam condenados a serviços de segunda classe, 
privados que foram das pressões de quem mais influência tem na sociedade. Se os 
ricos tivessem de usá-los, o padrão de exigência sobre eles seria outro.”  

 
 E como tais problemáticas se refletem no nosso Trânsito? 
Os serviços de transporte público na país estão revelando uma demanda 

cada vez menor, a ênfase em nosso país é o transporte individual.  
A competição é a regra fundamental, é como se todos fossem inimigos, 

devendo sempre ser ultrapassados, oprimidos, desrespeitados... O mais forte 
ameaça o mais fraco... A velocidade é o valor mais importante. 

Os aparatos normatizadores são obstáculos à ultrapassar, desde placas, 
radares, lombadas, policiais e  agentes de trânsito. Afinal, eles estão lá só para 
atrapalhar. 

 As pessoas nunca se percebem como suficientemente bêbadas, 
drogadas, medicadas ou cansadas para pensar em deixar de dirigir. 

 Em geral, o que verificamos é uma extrema inconsciência social, onde os interesses 
particulares se sobrepõem ao interesse comum.  O eterno conflito entre ser indivíduo e 
cidadão. Hoje, em nossas cidades, temos um Trânsito de indivíduos e não de cidadãos.  

 
À partir destas reflexões, dois caminhos se apresentam para nós, pessoas 

preocupadas com o futuro do nosso Trânsito e do nosso país: 



 Em primeiro lugar, precisamos resgatar a nossa relação com a nossa 
cidade, entender que a cidade se estende muito além da cidade construída, mas é 
local de espaços públicos carregados de sentido. Afinal, as cidades têm alma.  É 
preciso que a cidade não seja vista somente como um local de passagem e 
circulação, mas principalmente, um local de encontro, onde a sociedade se 
encontre consigo mesma, onde as pessoas convivam com os colegas da fortuna 
(ou do infortúnio) de viverem na  mesma cidade.  (Roberto Pompeu de Toledo,  
1996 ). Acredito que este pequeno texto exemplifica brilhantemente ao que me 
refiro:  

 
JURAMENTO ATENIENSE 

Este juramento era feito por jovens da Antiga Grécia ao atingir os 17 anos. 
“ Não causaremos desgraças a nossa Cidade por atos de desonestidade ou covardia. 
Lutaremos individual e coletivamente pelos ideais e tradições da Cidade. Prestaremos 

reverência e obediência às leis da Cidade e envidaremos os melhores esforços para que 
nossos superiores – que podem modificá-las ou anulá-las – as respeitem também. 

Lutaremos sempre para incentivar o povo a desenvolver a consciência cívica. Através 
destes procedimentos, legaremos uma Cidade, não apenas igual, mas maior e melhor do 

que a que nos foi legada. 
O Livro das Virtudes, 1995 

 
 Em segundo lugar, precisamos urgentemente resgatar a idéia do espaço urbano 
como local de democracia, de exercício de cidadania, de respeito e civilidade. É preciso 
educar as novas e as velhas gerações para o mundo urbano, para a convivência e a 
solidariedade. Celebrarmos o direito de ser, o direito de conviver e o direito de participar. 
 E isso se aprende em casa. Isso se aprende de “berço”.  Não há melhor fábrica de 
cidadãos do que a família.  

 
 Para encerrar, quero deixar um exemplo do que um pai pode fazer neste sentido:  

 
Obedecer Às Regras 

 



Em um importante livro escrito por De Amicis no final do século 19, um pai escreve ao seu 
filho: “  Eu te observei da janela esta noite, quando voltavas da casa do teu mestre: tu 

colidistes com uma mulher. Estejas mais atento a como caminhas pela rua. Mesmo ali existem 
deveres. Se estais atento aos teus passos e gestos na casa de uma outra pessoa, por que não 

deverias fazer o mesmo na rua, que é a casa de todos? Respeita a rua. A educação de um 
povo se julga pelo comportamento que demonstra na rua. Onde encontrarás a vilania na rua, 

encontrarás a vilania nas casas.” 
 

Psicologia ao Volante, Programa Moto Perpétuo – Fiat  para a Escola 
 

 É preciso acreditar que a Educação não serve só a sociedade, mas, principalmente, à 
mudança social. Acreditar que o ato humano de educar existe tanto no trabalho pedagógico 
quanto no ato político por um outro tipo de sociedade, para um outro tipo de mundo, para um 
outro tipo de Trânsito.  
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