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“It matter what ideas we use to think other ideas”
(STRATHERN, 1992, p.10)
“A crise consiste precisamente no fato de que
o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer.
Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece”
(GRAMSCI, 1971, p. 275)
“This means that the human and physical worlds are elaborately
intertwined and cannot be analysed sparetely from each other,
as society and as nature, or humans and objects”
(URRY, 2010, p. 257)
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RESUMO
Com base no novo paradigma da mobilidade, esta tese investiga o Centro Antigo de Salvador
e analisa a história sociocultural desse território a partir do movimento de pessoas, objetos e
ideias. Além de investigar como as mobilidades estiveram na base das modificações do
espaço urbano, elas também são vistas como a esfera social capaz de potencializar conflitos a
partir das diferenças e dos marcadores sociais (raça, gênero e classe). Persegue-se a ideia de
um corpo dissidente capaz de fazer frente às transformações urbanas impostas pelas
hegemonias e às imposições de modos de vida e outras normatividades que regem o direito ao
aparecimento público e o transitar na cidade. Os artefatos móveis e as maneiras de se mover
(bondes, automóveis, bicicletas, caminhabilidade, etc.) surgem, ao longo da história, como
estruturantes das relações do espaço citadino e também como ferramentas para o
agenciamento e mobilização de pessoas. A investigação, de caráter multidisciplinar, agrega
conhecimentos de vários campos de estudos e correntes teóricas como estudos urbanos,
estudos do gênero, estudos anticoloniais, sociologia urbana, estudos das mobilidades e da
ecologia política. São elementos conclusivos da tese: 1 - a modernidade não se instaura
completamente na cidade, apesar dos carros simbolizarem uma vitória parcial da hegemonia,
o que não acontece sem resistência, feita de forma especial pelos corpos dissidentes; 2 - a
modernidade representou uma barreira a outros modos de vida não alinhados com a vida
europeia, a saber, organização e práticas indígenas e africanas; 3 - novas práticas sociais
ligadas ao corpo podem modificar a cidade; 4 - a mobilidade tem sido capaz de aglutinar
pessoas e interesses, ampliando o direito à cidade; 5 - o transporte ativo reduz a emissão de
poluentes e desenha o futuro que se aproxima a partir do fim do mundo tal qual o conhecemos
e das profundas transformações que ocorrerão até o final deste século; 6 – todos esses
aspectos, os movimentos e as mobilidades alicerçam diversas manifestações populares em
Salvador, o que nos permite pensá-la como “cidade movente”, a saber, um território
constituído e estruturado a partir do movimento com reflexo em eventos como o Carnaval, a
Festa da Independência da Bahia, procissões, símbolos como o saveiro e personagens como a
Mulher de Roxo.
Palavras-chave: Mobilidades; cidade; corpo dissidente; emergência climática; ecologia
política.
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ABSTRACT
Based on the new mobility paradigm, this thesis investigates the Old Center of Salvador and
analyzes the sociocultural history of this territory based on the movement of people, objects
and ideas. In addition to investigating how mobilities were at the base of changes in urban
space, they are also seen as the social sphere capable of enhancing conflicts based on
differences and social markers (race, gender and class). The idea of a dissident body capable
of facing up to urban transformations imposed by hegemonies and the impositions of ways of
life and other norms that govern the right to public appearance and transit in the city is
pursued. Mobile artifacts and ways of moving (trams, cars, bicycles, walking, etc.) have
emerged throughout history as structuring relations in the city space and also as tools for
organizing and mobilizing people. The multidisciplinary investigation brings together
knowledge from various fields of studies and theoretical currents such as urban studies,
gender studies, anti-colonial studies, urban sociology, mobility studies and political ecology.
These are conclusive elements of the thesis: 1 - modernity is not fully established in the city,
despite the cars symbolizing a partial victory of hegemony, which does not happen without
resistance, made in a special way by the dissident bodies; 2 - modernity represented a barrier
to other ways of life not aligned with European life, namely, indigenous and African
organization and practices; 3 - new social practices linked to the body can change the city; 4 mobility has been able to bring people and interests together, expanding the right to the city; 5
- active transport reduces the emission of pollutants and outlines the future that is approaching
from the end of the world as we know and from the profound changes that will take place by
the end of this century; 6 - all these aspects, movements and mobilities underpin various
popular manifestations in Salvador, which allows us to think of it as a "moving city", namely,
a territory constituted and structured from the movement with reflection in events, such as
Carnival, the Bahia Independence Party, processions, symbols such as the sloop and
characters such as the “Mulher de Roxo”.
Keywords: Mobilities; city; dissident body; climate emergency; political ecology.
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RÉSUMÉ
Sur la base du nouveau paradigme de la mobilité, cette thèse étudie le Vieux Centre ville de
Salvador et analyse l'histoire socioculturelle de ce territoire à partir du mouvement de
personnes, d'objets et d'idées. Au delà d'investiguer sur la manière par laquelle les mobilités
ont été à la base des modifications de l'espace urbain, elles seront aussi envisagées comme
sphère sociale capable d'amplifier les conflits fondés sur les différences et les marqueurs
sociaux tels que la race, le genre et la classe. S'impose alors l'idée d'un corps dissident capable
de faire face aux transformations urbaines imposées par les hégémonies et les impositions de
modes de vie et d'autres normativités qui régissent le droit à à la circulation dans l'espace
public de la ville. Les modes et moyens de déplacement (tramway, voiture, vélo, marche à
pied, etc) sont apparus au cours de l'histoire comme des éléments structurants de l'espace
citadin mais aussi comme des outils d'organisation et de mobilisation des personnes.
L'investigation, de caractère multidisciplinaire, regroupe des connaissances issues de divers
champs d'études et courants théoriques telles que les études urbaines, de genre, anticoloniales,
des mobilités, la sociologie urbaine et l'écologie politique. Des éléments concluent la thèse : 1
- la modernité ne s'instaure pas complètement dans la ville, malgré la victoire hégémonique
que symbolise partiellement la présence des voitures, qui fait notamment face à la résistance
des corps dissidents; 2 - la modernité a représenté une barrière à d'autres modes de vie non
alignés sur la vie européenne, à savoir, l'organisation et les pratiques indigènes et africaines; 3
- de nouvelles pratiques sociales liées au corps peuvent modifier la ville; 4 - la mobilité a été
capable de rapprocher les personnes et les intérêts, en élargissant le droit à la ville; 5 - le
transport actif réduit les émissions de polluants et dessine l'avenir qui s’approche de la fin du
monde tel que nous le connaissons et des profondes transformations qui auront lieu d'ici la fin
de ce siècle; 6 - tous ces aspects, mouvements et les mobilités sous-tendent diverses
manifestations populaires à Salvador, ce qui nous permet de la considérer comme une "ville
en mouvement", c’est-à-dire, un territoire constitué et structuré à partir du mouvement généré
par diverses manifestations, comme c'est le cas du Carnaval, de la Fête de l'Indépendance de
l'État de Bahia, des processions, et des symboles tels que le "saveiro" et des personnages
comme la "Mulher de Roxo".
Mots-clés: Mobilités; Ville; Corps dissident; Urgence climatique; Écologie politique.
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1. Introdução
“Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes
cathédrales gothiques: je veux dire une grande création d’époque, conçue
passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon
dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet
parfaitement magique”
(BARTHES, 1957, p.140)
“O mundo começou sem o homem e terminará sem ele”
(LÉVI-STRAUSS, 1957, p. 442)

A maneira pela qual nos movemos diz não apenas sobre qual local ocupamos, mas ela
constitui a própria construção do mundo que habitamos. Se pensarmos especificamente na
cidade e nas formas de se locomover por ela, as possibilidades de pensar as formações
histórico-sociais se ampliam. As mobilidades têm impacto direto na cidade, território sob o
qual tem se desenvolvido grande parte da vida humana a partir dos longínquos e seculares
processos de urbanização. E são também elas, as mobilidades, indício de marcadores relativos
às classes sociais, gêneros, sexualidades e raça. Como veremos, elas também têm servido para
demarcar sujeitos, criar identidades, contribuir com a emancipação de determinados gêneros,
mobilizar políticas e, nos meados do século XXI, são parte das crises, e também apontam para
soluções que poderiam contribuir para a mitigação da emergência climática.
Esta tese foi surpreendida, no ano 2020, com o surgimento da epidemia da Covid19,
provocada por um tipo de coronavírus chamado assim por se assemelhar ao sol. A epidemia
provocou uma paralisação em nível global jamais vista na história recente da humanidade,
com reflexos nos sistemas de mobilidade, sendo esta o leitmotiv epidêmico. Tal paralisação
baixou radicalmente a taxa de emissão de gases de efeito estufa 1 e confirmou mais uma vez a
responsabilidade das mobilidades nas questões climáticas, somado à constatação de que seria
possível tomar medidas mais drásticas para evitar a crise climática se assim os líderes e as
populações mundiais quisessem (TROI, QUINTILIO, 2020). A revolução provocada pelo
vírus ainda teve um impacto enorme nas cidades ao redor do globo, levando-nos a repensar os
momentos históricos nos quais as cidades entraram novamente no centro da disputa de
1 O efeito estufa é um fenômeno que ocorre pela concentração de gases na atmosfera e que mantém a
temperatura adequada para garantir a vida no planeta. O dióxido de carbono (CO 2), expelido principalmente pela
queima de combustíveis fósseis, desregula esse efeito, impedindo que o calor se dissipe, aumentando a
temperatura da Terra. Sobre a conexão entre a pandemia, a mudança climática e que lições tirar do evento, ver
artigo no site do Parlamento Europeu, disponível em: <https://sciencemediahub.eu/2020/06/25/covid-19-andclimate-change-connected-crises-and-lessons-to-learn/>. Acesso em: 13 jul. 2020.
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mundos e futuros em formação. O que centenas de entidades ambientalistas, ativistas e
cientistas do clima tentaram fazer nos últimos anos, sem sucesso, foi conseguido em pouco
tempo por um organismo que é milhares de vezes menor que a cabeça de um alfinete (entre 80
e 120 nm)2. Quanta ironia!
Pensando o espaço da cidade, podemos afirmar que ela sempre foi local de crises e de
disputas. A partir do século XX, é tautológico afirmar que a crise urbana vai acometer as
médias e grandes cidades em todo o globo terrestre a partir do surgimento de um personagem
crucial: o automóvel, um equivalente às “catedrais góticas”, como afirmou Roland Barthes
(1957), na frase que uso como epígrafe desta introdução. O automóvel é chamado assim pelo
semiologista por ser a criação de uma época, por ser projetado, em grande medida, por
desconhecidos, e por ser consumido por sua imagem, não pelo seu uso, similar às construções
icônicas da Idade Média europeia.
Quando dei início a essa investigação, um dos objetivos principais era identificar as
modificações urbanas e subjetivas causadas pelo automóvel no CAS – Centro Antigo de
Salvador. Mas ao iniciar a pesquisa, ficava nítido que não eram apenas os carros. Antes deles,
a chegada dos bondes provocou modificações radicais no espaço urbano de Salvador e
também na cultura local dos soteropolitanos. Assim, me vi obrigado a ampliar o olhar da
investigação para o tema das mobilidades, o que se configurou em enormes desafios
metodológicos, como veremos, principalmente porque nas últimas décadas ocorreu uma
revolução na maneira de pensar este tema.
O objetivo dessa tese é relatar a formação dos aspectos subjetivos e sociais a partir da
cultura, especialmente de práticas relacionadas à maneira como nos deslocamos pela cidade.
Aponta ainda que as mobilidades foram decisivas na constituição urbana da cidade de
Salvador ao longo dos séculos e como, a partir das mobilidades, podemos compreender a
história social dessa cidade. O texto persegue a ideia de um “corpo dissidente” que sempre
esteve em formação na cidade, independente das inúmeras formas de vida e de locomoção que
foram implantadas e incentivadas neste território. Esse corpo dissidente teve e continua tendo
o papel da inovação e tem papel decisivo nas disputas pelo espaço urbano.
Se não existe nenhum processo histórico social que seja totalizante, não é possível
negar que grupos hegemônicos conseguiram cultivar e impor formas de existir na cidade. Mas
se o conceito de hegemonia é atravessado por uma ideia de dissidência, tal qual a ideia de
poder, a partir da ótica foucaultiana, é indissociável da ideia de resistência, o que chamo de
2 Nanômetro, unidade de medida equivalente a 1x10-9 metros ou um bilionésimo de metro. Esse é o tamanho
estimado do SARS-COV-2.
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corpo dissidente está associado a um corpo político, coletivo, histórico e atemporal que faz
frente aos processos violentos de aculturação e colonização que constituem a história de
cidades como Salvador. Processos históricos e socioculturais que também demarcarão as
mobilidades. Resistente, resiliente, o corpo dissidente poderia ser comparado ao humano
“lento”3, para lembrar um conceito de Milton Santos (2006), e que continua dando vida a este
território. Um corpo dissidente presente e resistente ante as formas abruptas de inserção da
modernidade4 desde meados do século XVI. O que práticas não hegemônicas de mobilidade e
deslocamento dizem sobre o futuro? Como novas formas de se mover podem ampliar o direito
que temos sobre a cidade quase sempre manipulada pelos responsáveis por sua administração
e, historicamente, quase nunca preocupados com o bem-estar de quem habita a cidade? Como
pensar o direito à cidade a partir da mobilidade?
O carro torna-se um personagem importante na tese porque, no último século, ele
passou a ser o grande personagem das cidades que foram e continuam a ser organizadas,
prioritariamente, a partir de sua presença. Ao tornar-se hegemônico e, como afirmou Paul
Gilroy (2001), o carro é um índice de hegemonia, o transporte individual se transformou em
um dos grandes fatores de impacto na cidade. É que na relação e disputa pelos modos de se
mover e na construção de mundos que deles derivam, o uso do carro e os enormes privilégios
que garantiram sua popularização, refletem uma luta secular entre hegemonias e dissidências
(aqui narrada a partir da cidade de Salvador). As primeiras, tentando ordenar a cidade e
impondo formas de deslocamento, as segundas, procurando alternativas, fazendo sobreviver e
resistir no tecido urbano, maneiras de estar e de se locomover pela cidade que podem oferecer
pistas para um futuro que se aproxima, novas crises que se explanam. E aqui falo
explicitamente da nova era geológica, o Antropoceno 5, marcado pela ascensão do humano
enquanto força geológica, e da emergência climática, consequência da nova era e que
3 Milton fala em “homem lento”, atualizado aqui para driblar o sexismo, principalmente por Salvador ser uma
cidade onde as mulheres têm uma presença marcante.
4 Aprofundarei a discussão sobre modernidade capítulo 3, mas adianto que tomarei o conceito partir dos
chamados estudos decoloniais (MIGNOLO, 2017).
5 Há 20 anos, Paul Crutzen (2002) e Eugene Stoermer foram os primeiros a sugerir o termo Antropoceno para
definir o tempo atual, uma era na qual o ser humano torna-se uma força geológica. Pensar essa nova era tem
aberto o caminho para formas de cruzamento entre as ciências sociais, as ciências da terra e a filosofia. Sobre as
conceituações da nova era, Moore (2016) diz que outras palavras tentam sinalizar esses tempos. Tradução do
pesquisador, no original em inglês: “There have been many other wordplays – Anthrobscene (Parikka 2014),
econocene (Norgaard 2013), technocene (Hornborg 2015), misanthropocene (Patel 2013), and perhaps most
delightfully, manthropocene (Raworth 2014). All are useful” (MOORE, 2016, p.6). Discussões similares
permearam o colóquio internacional intitulado “Os Mil Nomes de Gaia: Do Antropoceno à Idade da Terra”,
realizado nos dias 15 e 19 de setembro de 2014, no Rio de Janeiro. O colóquio reuniu nomes como Eduardo
Viveiros de Castro, Donna Haraway, Isabelle Stengers e Bruno Latour. Mais informações em:
<http://osmilnomesdegaia.eco.br/> e <https://www.youtube.com/channel/UC1JupPNldYNtUAm4hO3ZDsw>.
Acessos em 07 jan. 2020.
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rapidamente tem engendrado outras formas de estar no planeta. Essa era nos leva a pensar na
célebre frase de Lévi-Strauss, presente na abertura desse capítulo, de que o mundo começou
sem o ser humano e terminará sem ele.
Para mapear essa crise, poderíamos voltar ao neolítico com os primeiros impactos dos
assentamentos humanos, o surgimento da agricultura e da sedentarização. Mas voltemos às
revoluções industriais dos século XIX e XX que incentivaram o uso do carvão e, em seguida,
do petróleo, aumentando a deterioração ambiental. O carro individualizou esse impacto,
tornando-se protagonista dessa era, pois é um dos principais emissores de gases estufas, fator
primordial para a alteração climática, o ponto mais crítico da atualidade. Dados do IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, organização científico-política criada em 1988
no âmbito das Nações Unidas, apontam o setor do transporte como responsável por 23% das
emissões em todo o mundo (SIMS et. al, 2014), sendo crucial a diminuição do uso de carros
movidos à combustível fóssil para atingir as metas previstas pelo Acordo de Paris até 2050.
Se de um lado, a maneira de se mover pelo mundo passou por uma enorme evolução
nos últimos séculos, permitindo a façanha de viagens transatlânticas de curtíssimas durações
se comparadas às longínquas travessias da era das grandes navegações, do outro, elas nunca
foram objeto de tanto questionamento. Em várias partes do mundo, movimentos sociais têm
criado estratégias para constranger usuários da aviação, em virtude de seu alto impacto
ambiental; os carros passaram a ser um objeto questionável do ponto de vista ambiental e
urbano; bicicletas e micromobilidades, apesar de seu uso com fortes apelos neoliberais,
despontam como novas possibilidades de se mover na cidade, causando menos impacto do
ponto de vista da ocupação do espaço e da produção de gases de efeito estufa. Ecologia e
política nunca andaram tão próximas como agora.
Esta tese pretende se juntar a trabalhos similares que nascem nesse período de
urgências, analisando os percursos que nos trouxeram até aqui, caminhos forjados pela cultura
e seus impactos na sociedade, nas subjetividades, e pretende ainda ser um exercício de
imaginação de um mundo comum.
As mobilidades são uma das partes mais visíveis dessa crise que diz respeito ao nosso
modo de vida. No centro do problema está o modelo de cidade criado há 400 anos. Interesses
de nações que acumularam capital, grupos que atingiram a hegemonia social (quase nunca
significando maioria numérica, já que quase sempre as hegemonias são compostas por elites
minoritárias), expandiram esse modo de ser e estar para as Américas. Longos séculos se
passaram, mas a influência de ocupar o espaço ainda é a mesma. Daí que não é difícil notar as
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semelhanças de espaços urbanos e espaços artificiais que criaram modelos de cidades globais,
criticados a, no mínimo, meio século por urbanistas. Em geral, esses modelos ignoram as
histórias locais, as características ambientais dos lugares, impondo certa urbanidade. Assim,
as grandes cidades tornaram-se o cenário da atual e permanente crise da mobilidade, assunto
que vem sendo tratado pelos/as pesquisadores/as desde o início dos anos 60. De lá pra cá, o
estudo das mobilidades se modificaram na medida em que mais problemas e dilemas
apareceram em função do impacto das locomoções humanas.
Dessa maneira, acredito ser importante, nessa introdução, relatar as mudanças que
acometeram os estudos da mobilidade nas últimas décadas e que serão importantes para
compreender o olhar multirreferencial que esta tese propõe, a partir do giro das mobilidades
ou o novo paradigma da mobilidade (SHELLER, URRY, 2006; SHELLER, 2011, 2017).
Em meados do século XX, quando a mobilidade passou a ser tema de estudo nas
academias, ela estava ligada, majoritariamente, ao estudo da itinerância. Assim, esses
primeiros estudos estavam marcados por análises da Escola de Chicago sobre os imigrantes,
prostitutas, gangues da cidade, a partir de estatísticas e de análises positivistas bem ao gosto
das ciências sociais. A partir da influência das investigações de Georg Simmel (2005) sobre a
vida metropolitana, no início do século XX, o estudo das mobilidades também ficava restrito
ao uso do transporte e do turismo.
Nos anos 50, com a popularização e mundialização do uso do automóvel pela cultura
do american-way-of-life, a presença dos carros como objetos do desejo deixa de ser
unanimidade e os problemas de seu uso ilimitado começam a ser mais evidentes. Aos poucos,
suas vantagens de locomoção e rapidez passam a ser associadas à deterioração do convívio na
cidade. Como fenômeno universal, pesquisadores passam a se debruçar sobre os efeitos das
mobilidades no comportamento humano. A psicologia social e a psicologia do trânsito
(ROZESTRATEN, 1981; SILVA, GÜNTHER, 2009) iniciam o diagnóstico dos prejuízos para
o desenvolvimento humano e tentam criar soluções para diminuir o impacto dos carros e seus
efeitos na vida das pessoas. No campo do urbanismo, depois das enormes modificações nas
cidades e da metropolização desordenada que colocou o transporte individual como prioridade
a partir dos anos 60-70, o carro se converteu em um problema para pensar uma cidade mais
democrática do ponto de vista da locomoção (LUDD, 2005).
Com as conferências internacionais voltadas para o pensamento das questões
ecológicas, a exemplo da histórica Rio 92, a questão climática toma-se um dos pontos centrais
para se pensar mobilidade. Ficava evidente que, apesar dos diversos responsáveis pela
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emissão de gases de efeito estufa (atividade industrial, derretimento das calotas polares,
liberação de gases da indústria agropecuária), os carros se tornavam um ponto central para
reverter o aquecimento global. As emissões dessa modalidade de transporte aumentaram
192% na primeira década do século XXI (CALIXTO, 2016), tornando-se uma das mais
evidentes causas da crise climática. Isso tem provocado algumas mudanças na indústria
automotiva nas últimas décadas, a exemplo da Europa onde já há consenso para estabelecer
ações mais efetivas e prazos para o fim da era dos carros movidos à combustível fóssil.
Nos anos 80, com a criação do ITDP - Instituto de Políticas de Transporte &
Desenvolvimento, organização não-governamental presente em mais de 35 países, são
estabelecidos parâmetros para as cidades a partir de suas configurações particulares e o
número de habitantes. O ITDP passou a ser referência na temática e nos debates, procurando
influenciar ações e políticas para a promoção de transporte sustentáveis junto aos governos e à
sociedade. Com atuação de institutos similares e da organização da sociedade civil e seus
movimentos ativistas, as cidades passaram a ser o local de implantação de padrões para
disseminar boas práticas relacionadas ao planejamento urbano e de transporte. Ações que têm
demonstrado o quanto as mobilidades podem colaborar com a democratização do espaço
urbano e o desenvolvimento de sua população (BALBIM et al., 2016). No Brasil,
pesquisadores como Eduardo Vasconcellos (2001) trataram de pensar as mobilidades pela
ótica do transporte urbano, analisando políticas públicas e o modo como elas se relacionaram
com o espaço e o tema da equidade.
Importante ressaltar que, neste ponto, a legislação brasileira avançou muito no tema da
mobilidade, principalmente a partir de marcos como a Constituição Cidadã de 1988, Código
Brasileiro de Trânsito de 1997, o Estatuto da Cidade e criação do Ministério das Cidades, em
2006, a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012. Marcos jurídicos que são
categóricos em afirmar a prioridade do transporte público e dos modos ativos de transporte
nas políticas públicas nacionais. Além dos marcos jurídicos, ressalto o papel da própria
sociedade ao longo dos séculos, especialmente no século XIX, XX e XXI com mobilizações e
manifestações que tiveram como mote a melhoria do sistema de transporte público, para citar
duas manifestações recentes: a Revolta do Buzu de 2003 e as Jornadas de Junho de 2013,
acontecimentos que exploraremos no texto.
Mas de todas as mudanças provocadas pelo estudo das mobilidades, as que mais me
interessam são aquelas dos estudos do inglês John Urry, a partir dos anos 2000. Para ele,
pensar em mobilidades é reformular o próprio pensamento que temos sobre a humanidade, o
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que implica analisar materialmente nossa espécie. Nesse ponto se fundamenta boa parte da
teoria marxista e suas influências, o que tem contribuído em muito para as análises
fomentadas nesta tese. Como ressalta David Harvey (2015, p. 140): “Estabelecemos relações
sociais por meio dos objetos e das coisas que produzimos e circulamos (relações sociais entre
as pessoas são mediadas por coisas materiais)”. Urry modificou radicalmente o campo ao
analisar as mobilidades a partir de uma visão pós-humana, acabando com a ideia de que
existia uma era anterior, humana, desmaterializada:
(…) os poderes ‘humanos’ são co-constituídos com/por vários materiais
agenciados de roupas, ferramentas, objetos, trajetória, calçados, construções,
máquinas, papéis e assim por diante. E dessa maneira, nós nunca fomos
simplesmente ‘humanos’, nem simplesmente ‘sociais’. (BÜSCHER et al.,
2011, p. 3, aspas dos autores)6

Com o novo olhar dos teóricos das mobilidades, chegamos a conclusão de que
pessoas, objetos, informações e ideias podem ser classificadas como fixos ou mantidos em um
lugar. Podem ser portáteis, estar relacionadas às próteses, aos códigos, à construção de um
sistema, o que “(…) revela grandes variações em como as relações e forças de vida são
encontradas, percebidas, classificadas ou suprimidas, mas em todos os casos, humanos são
nada mais que diferentes objetos e significados organizados dentro de sistemas” (BÜSCHER
et al., 2011, p. 4)7. Os sistemas, como estruturas formadoras do “social”, ajudam a
compreender e explicar as limitações dos poderes em diversos assuntos humanos individuais.
Nessa linha, Tim Cresswell (2006) considerou a mobilidade um dos fenômenos mais
importantes da vida contemporânea, demostrando que ela criava hierarquias, o que já tinha
sido apontado por André Gorz (2005) no clássico “A ideologia social do automóvel”,
publicado pela primeira vez em 1973.
O giro no conceito de mobilidade impactou o campo de estudos e mostrou que eram
necessárias novas regras para os métodos sociológicos, já que as mobilidades estariam
transformando o “social como sociedade” em o “social como mobilidade” (URRY, 2010, p.
48)8. Até então, a sociologia via o social de maneira uniforme sem registrar “as intersecções
geográficas de região, cidade e local com categoriais sociais de classe, gênero e etnicidade”
6 Tradução do autor, no original em inglês: “This book is based around the claim that the power of ‘humans’ are
co-constituted with/by various material agencies of clothing, tools, objects, paths, footwear, buildings, machines,
paper and so on. And thus we have never been simply ‘human’, nor simply ‘social’”.
7 Tradução do autor, no original em inglês: “This classification brings out huge variations in how relations and
forces of life are encountered, realised, enlisted or suppressed, but in all cases humans are nothing without many
different objects and meanings organised into systems”.
8 Tradução do autor, no original em inglês: “Some of the diverse mobilities that are materially transforming the
‘social as society’ into the ‘social as mobility’ include imaginative travel, movements of images and information,
virtual travel object travel and corporeal travel”.
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(idem)9. As metodologias e referenciais teóricos usados nesta tese, assentados no campo
multidisciplinar, não transforma esta investigação em apenas um estudo sobre trajetórias, mas
conecta a pesquisa às relações subjetivas, históricas, culturais e sociais da mobilidade,
alinhada ao seu novo paradigma, permitindo, assim, uma abertura do campo sociológico e o
surgimento de outras metodologias:
E esse paradigma traz à tona e representa teorias, métodos e exemplares de
pesquisa que não longe tem sido principalmente colocados longe das vistas.
O termo “mobilidades” se refere não apenas ao movimento, mas a este
amplo projeto de estabelecer
uma ciência social “movente” nesse
movimento, movimentos potenciais e obstruídos, tanto quanto imobilidades
voluntárias e temporárias, práticas de moradia e tomada de lugares
“nômades” que são todos vistos como constitutivos de relações econômicas,
sociais e políticas. (BÜSCHER et al., 2011, p. 4, aspas dos autores)10

Campo do conhecimento/
Período

Estudo das Mobilidades

Giro das Mobilidades (novo paradigma)

Disciplinar (Ciências Sociais) – início do
século XX

Interdisciplinar (Estudo das Subjetividades,
Arquitetura, Antropologia, Artes, Filosofia) século XXI

Pressupostos

Divisão rigorosa e dicotômica entre espaço
Não dicotômico. Preocupa-se com o papel
público e privado. Objetos de pesquisa são
constitutivo do movimento no funcionamento de
estáticos. Preocupações sociológicas:
instituições, práticas sociais e na organização do
desigualdade e poder. Ignorava a
poder em torno dos sistemas de governar a
importância do movimento para a vida
mobilidade e a imobilidade. Coisas, ideias e
profissional e familiar, lazer e prazer,
pessoas estão sempre em fluxo.
política e protesto.

Questões

Estuda as itinerâncias: gangues,
Concentra-se na estrutura em relação à agência
prostitutas, imigrantes. Estudos estatísticos
(humana). Examina o que está em jogo em
(quantitativo). Preocupação com o estudo
discussões sociais e políticas específicas:
no uso dos transportes (origem-destino).
hierarquias sociais, transporte sustentável,
Enxerga-se aqui as questões com
mudança climática e movimentos de justiça
“nacionalismo metodológico” e
migratória. Estudos qualitativos ou mistos. Foco
“epistemologias sedentárias”. Foco nas
em pessoas, coisas, ideias e no próprio
pessoas.
movimento como fundador da vida social.

Teorias/Conceitos

Teoria sociológica com foco na produção
Teoria de Sistemas Complexos. Materialidade.
de um conhecimento “neutro”,
Corpos e subjetividades. Inspirada nas
desconsiderando marcadores subjetivos e
discussões sobre o espaço social a partir de
políticos. Influência das investigações de
Michel Foucault, Henri Lefebvre e Richard
Georg Simmel sobre a vida metropolitana
Sennett. Movimento de pessoas e coisas entre o
e dos estudos migratórios e estudos
espaço deve ser considerado na produção do
urbanos. Restrito ao uso do transporte e do
conhecimento. Desestrutura a ideia que se tinha
turismo. Inspirava-se em modelos
do espaço público e privado.
espaciais existentes na vida social.

Tabela 1: Comparações entre o novo paradigma da mobilidade e os antigos estudos sobre mobilidade, elaboradas
com base em Sheller e Urry (2003, 2006), Cresswell (2006), Sheller (2011) e Pinto (2020). Fonte: Marcelo de
Trói.
9 Tradução do autor, no original em inglês: “This literature regarded society as a uniform surface and failed to
register the geographical intersections of region, city and place, with the social categories of class, gender and
ethnicity”.
10 Tradução do autor, no original em inglês: “And this paradigm brings to the fore and enacts theories, methods
and exemplars of research that so far have been mostly out of sight. The term ‘mobilities’ refers not just to
movement but to this broader project of establishing a ‘movement-driven’ social science in which movement,
potential movement and blocked movement, as well as voluntary/temporary immobilities, practices of dwelling
and ‘nomadic’ place-making are all viewed as constitutive of economic, social and political relations”.
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Como se percebe na Tabela 1, existem enormes diferenças entre o enquadramento e os
pressupostos teóricos e questões de pesquisa nos estudos das mobilidades no século XX e de
como esses estudos passaram a investigar as questões sociológicas a partir do novo paradigma
da mobilidade (SHELLER, URRY, 2006) no século XXI. Se uma diferença estruturante entre
as duas perspectivas teóricas é a maneira como cada uma enxerga o espaço público e privado,
fica evidente que as questões subjetivas, corporais e a discussão sobre o poder são fundantes
no novo paradigma. Nesse ínterim, o automóvel talvez seja um dos melhores exemplos de
como a nova teoria enxerga a relação público/privado, tendo em vista que os carros são
objetos privados e que não apenas interferem no espaço público, mas o sequestram na medida
em que dificultam outras expressões móveis. Fica nítido que o caracteriza o novo paradigma,
como bem sintetiza Simã Catarina Pinto (2020), é o “complexo e constante movimento de
pessoas, objetos e relações que se estabelecem por meio das redes virtuais entre os espaços
que até então eram vistos como dicotômicos” (PINTO, 2020, p. 174). Ou seja, admite-se que
há uma movimentada rede de relações que alteram a organização social, as mobilizações
políticas e o espaço urbano. Uma “sociologia da mobilidade” (SHELLER, URRY, 2003) que
caracteriza uma nova forma de conhecimento, que explana rupturas nas formas de pensar e
revela as relações subjetivas, políticas e culturais.
Essas relações sociais, políticas, econômicas e culturais estruturadas por diversos tipos
de mobilidade são evidentes na formação histórica de Salvador. Isso diz respeito não apenas a
maneira como pessoas se deslocaram pelo território do Centro Antigo, mas na própria
movimentação de ideias e de objetos que agenciaram mudanças ao longo dos séculos nessa
cidade forçada a ser um entreposto comercial dentro do complexo sistema do colonialismo. Se
a própria força cultural da cidade da Bahia se estrutura a partir da ideia de movimento, de um
crescimento que avança sob o mar em forma de aterros, de trocas culturais diaspóricas,
emergem dessa história social, elementos também ligados à mobilidade como o saveiro, a
fubica e a Festa do Caboclo, apenas para citar alguns.
O enquadramento histórico da realidade urbana mostrou como os desafios de
mobilidade também estiveram intimamente ligados a uma cidade marcada por um acidente
geológico, por sua história e sua cultura, com ampla influência de uma urbanidade africana
voltada para a ocupação do espaço público com feiras, marcada pela caminhabilidade, o que
se configura até hoje em desafios para o disciplinamento as ruas. Ao mesmo tempo, procurei
não perder de vista o caráter universal dos assuntos voltados à mobilidade, principalmente a
partir do século XIX e a segunda revolução industrial, pois fatores ligados aos modos de se
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mover mostram-se muito similares nas metrópoles brasileiras e em outras cidades ocidentais,
principalmente quando carro se torna esse objeto colonial que ocupa espaços em todo o globo
terrestre.
Isso não significa que não apontaremos as contradições voltadas para a discussão das
mobilidades, como por exemplo, os fatores neoliberalizantes envolvidos no uso atual das
bicicletas e seus sistemas de compartilhamento, ou ainda, a enorme revolução que significou o
surgimento do automóvel e do sistema fordista, para o bem e para o mal, além da importância
das diversas formas de locomoção para o próprio sentido de cidade democrática. Também não
estou defendendo aqui a ideia de que a bicicleta seja a salvação para a vida das pessoas na
cidade, até porque ela é historicamente uma maneira de locomoção privilegiada e restrita a
determinados corpos, lugares, classes sociais, como o é qualquer sistema de mobilidade. O
que defendo é que as formas ativas de transporte e maneiras coletivas e públicas de
locomoção podem e devem fazer frente a maneira desigual com que o espaço urbano tem sido
distribuído nos últimos 150 anos com total privilégio e vantagens para o transporte
motorizado individual e privado. Daí a importância e justificativa principal dessa tese: é
preciso retirar o caráter “natural” e “normalizador” dado ao automóvel. As ruas não são
propriedade do sistema automobilista e é preciso recuperá-las enquanto espaço múltiplo de
uso. É preciso que passemos a estranhar e questionar as maneiras de nos locomovermos pela
cidade e notar o quanto elas estão ligadas ao nosso direito de ir e vir no espaço urbano.
Desde muito cedo, eu questionava a presença dos carros na cidade. Com a prática do
ciclismo e da corrida, ao me deslocar por metrópoles como São Paulo, Brasília, Rio de
Janeiro, Boston, Nova Iorque, Paris, Lisboa, ficava evidente que era a presença do carro e a
distribuição desigual dos espaços na cidade que provocavam conflitos espaciais vistos como
“normais”. Conflitos esses que eram, sobretudo, um choque entre formas de ver o mundo. Por
trás das belíssimas imagens das propagandas de carro que exaltavam a família, comumente
heterossexual e branca, de classe média, mas depois também o jovem empreendedor pobre e
negro assalariado que podia adquirir um carro a prestações durante o “milagrinho
brasileiro”11, eu enxergava o sangue dos milhares de mortos no trânsito, as consequências
climáticas da emissão do CO2 (dióxido de carbono). A estranha cartografia das ghost bikers12,
11 O termo foi cunhado pelo economista Edmar Bacha para nomear a taxa anual de crescimento médio no Brasil
de 3,7% na década de 2000, baseada em políticas redistributivas e no consumo interno do país. Em resposta a
crise de 2008, por exemplo, o governo Lula implementou uma política de redução de IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) dos automóveis, para evitar o acúmulo de estoques na indústria (CARVALHO, 2018).
12 O Coletivo Ciclistas de SJC desenvolveu um contundente projeto de documentário sobre as ghost bikers, em
São José dos Campos (SP), uma das cidades com trânsito mais violento do país. Informações sobre o projeto
estão disponíveis em: <https://ghostbikesjc.wixsite.com/fccr>. Acesso em: 23 jan. 2020.
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as bicicletas pintadas de branco que, ao redor do mundo, marcam o local onde um ciclista foi
morto por atropelamento, sempre me impressionou, levando-me à certeza de quando saímos
de bicicleta pela rua podemos perder a vida. Recentemente, a morte da cicloativista Marina
Harkot, de 28 anos, na cidade de São Paulo, deixou a sensação de que não importa quantas
pessoas mais precisarão morrer para que haja uma mudança real na estrutura urbana das
grandes cidades brasileiras. A cartografia dos ciclistas mortos nas ruas brasileiras é apenas um
fio de Ariadne a ser pensado nessa investigação complexa e multidisciplinar. O que pensar
dos/as cadeirantes, das pessoas com deficiência13, da falta de estrutura da cidade para pensar
outras formas de locomoção, desse mundo pensado e construído pelos bípedes, conforme vem
provocando o artista e professor Edu Oliveira (2019)14? Que contradições podem ser
identificadas na mais recente forma de trabalho precarizado dos entregadores de encomenda
por aplicativos, em especial de comida, que utilizam a bicicleta como forma de locomoção na
cidade e que em muito sinaliza a precarização do trabalho? Que lugar ocupa a moto que não
se configura como um automóvel em termos de espaço, mas que também é um transporte
motorizado e poluente? Do que nós falamos quando falamos de maneiras de se deslocar pela
cidade? E não qualquer cidade, uma cidade fundada para ser uma réplica de uma cidade
europeia. Uma cidade com topografia acidentada, dividida em duas, uma alta e outra baixa.
Uma cidade marcada pelo tráfico de africanos/as escravizados/as ao longo de 300 anos,
sistema que foi a base para movimentar a economia e até mesmo as pessoas desse território,
trazendo reflexos ainda nos dias de hoje.
Essa sensação de dispersão temática que o leitor pode estar sentindo ao ler essas
páginas iniciais, demonstram a necessidade de adentrar no campo multidisciplinar no qual
problemas multidimensionais são explorados com certa liberdade ensaística e metodológica.
Pois é desse movimento de produção de conhecimento que depende a construção desta
investigação.

13 O termo “pessoa com deficiência” (PCD) é consensual e foi utilizado na Convenção Internacional para
Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, em 2006, eliminando o termo
“portadora” (MIRANDA, 2010, p. 34).
14 “Vocês, bípedes, me cansam!” é o título de uma série de vídeos gravados por Edu em seu Instagram. A frase
também é título de um artigo assinado pelo professor da Escola de Dança da UFBA que discute diversos temas
que envolvem mobilidade, principalmente em uma crítica mordaz e necessária sobre o mundo bípede: “Bipedia
compreendida não apenas pela locomoção em dois membros, mas como estrutura sócio-política determinada
pela perspectiva de mundo pautada apenas pelas demandas de quem não possui deficiência, considerando todos
aqueles que não fazem parte do seu grupo como incapazes, inaptos e inferiores” (OLIVEIRA, 2019, sp). Edu
também publicou um texto em inglês intitulado “Dear Bipeds”, na Revista El Alto, Issue 2, British Council,
[s.d.], disponível em: <https://elalto.wearethebritishcouncil.org/en/dear-bipeds-en/>. Acesso em: 27 jun. 2021.
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1.1. Referenciais teóricos
Esta tese está interessada nas mobilidades, maneiras pela quais as coisas, ideias, mas
especialmente as pessoas se movimentam na cidade de Salvador. Conforme expliquei
anteriormente, o aporte teórico que escolhi para tratar desse assunto permite contar a história
de um lugar, os seus aspectos socioculturais, a partir do movimento, das mobilidades. Para
isso, construí esse pequeno fluxograma para evidenciar tais relações:

Figura 1: Dimensões/aspectos das mobilidades presentes na tese. Fonte: Marcelo de Trói.

O lugar onde essas dimensões serão observadas é o Centro Antigo de Salvador (SEI,
2013), uma área passou por muitas transformações nos seus 470 anos. É partir dessa
investigação, desenvolvida nos capítulos seguintes, que defenderei a seguinte tese: Salvador é
uma cidade movente. Durante três séculos, a cidade se resumiu ao território que hoje é
conhecido como Centro Antigo de Salvador. Há um esforço de pensar esses dados a partir de
do conjunto de relações que constitui o espaço e nos aspectos multidisciplinares das
mobilidades, para além do tema da locomoção. Quando penso o conceito de "Salvador, cidade
movente" é no sentido de pensar o Centro Antigo como um elo e força simbólica fundamental
para se compreender a história sócio cultural da cidade, com o olhar voltado para a
mobilidade. Essa lente constitui o referencial teórico e metodológico da tese e é o que difere
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esta investigações dos outros estudos realizados sobre o território. Não que todas as cidades
não carreguem em sua história, per se, um sentido móvel, fruto das intervenções humanas e
evoluções espaciais e urbanísticas. Mas no caso de Salvador, sua topografia e suas culturas se
voltaram estruturalmente para esses “sentidos móveis” como explano na Figura 1, permitindo
pensar as mobilidades como fluxo de informações e mercadorias, como locomoção, como
identidade, como manifestação da cultura popular e também como direito à cidade. Tais
elementos ficarão evidentes no decorrer da tese, mas voltaremos a este ponto no último
capítulo.
Literalmente, ao longo dos séculos, Salvador teve sua força de produção
deslocada/movimentada em sentidos diferentes, de acordo com seus ciclos comerciais e
produtivos. Inicialmente, a cidade se encerrou em seu próprio território, apesar das conexões
com a metrópole. Essa característica é fundamental para compreender a cidade de Salvador
porque há um sentido fagocitante das trocas culturais geradas entre esse território e o
Recôncavo baiano, com o imenso tráfego de pessoas e objetos nesse grande espelho de
conexão que é a Baía de Todos os Santos. Apesar do avanço da cidade sob o mar com seus
aterros, principalmente na região do Comércio e da península de Itapagipe, e apesar de seu
crescimento vertical no século XX, o que marcou a cultura desse território por séculos foram
as práticas e trocas “para dentro”, ou seja, as relações estabelecidas entre Salvador e o
Recôncavo, fator que já foi explorado por outros estudiosos, a exemplo de Antônio Risério
(2004). Com o fim do modo de produção colonial a partir do escoamento da produção
açucareira, a cidade começa a direcionar seus fluxos no sentido contrário da baía, abrindo
estradas e estendendo seu território para o norte, o que coincide com a mudança do modal da
navegação para o modal sob rodas.
Defendo que toda a história sociocultural de Salvador possui conexões intensas com as
mobilidades e que os grandes conflitos da cidade, desde o século XIX, tiveram e têm relação
com a maneira de pessoas e mercadorias se locomoverem por esse território. Parte dessa
movência citadina emerge a partir da cultura diaspórica e da urbanidade africana (CUNHA
JUNIOR, 2020), caracterizada pela centralidade dos mercados na vida comunitária e por uma
vida social marcada pela extensão do ambiente das casas para o espaço público. E é esse o
motivo dos movimentos engendrados pelo poder público com as ideias de reformas urbanas:
evitar a “africanização”, conforme já identificado por autores como Alberto Heráclito Ferreira
Filho (1998, 2003).
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As questões envolvendo a mobilidade no Centro Antigo sempre serão utilizadas para
forçar o ordenamento da cidade. Na impossibilidade de constituir uma urbanidade como fruto
da produção industrial e do disciplinamento do trabalho, é pela mobilidade que a modernidade
tenta se impor nesse território. Um território que tem ligação incondicional com sua geografia,
com a diáspora africana e com sua topografia, esta última marcada pelos elementos “naturais”
que o constituem. Sublinho naturais porque bem sabemos que todos os processos que
envolvem os seres humanos são filtrados pelas culturas. E as culturas que aqui já estavam
antes da chegada do colonizador e depois, influenciadas pela diáspora africana, criaram
sistemas contra hegemônicos e resistências que vão diferir totalmente do paradigma moderno.
E, como expliquei, em se tratando de uma questão que se explana global e localmente, os
paralelos, semelhanças e comparações com outros lugares serão inevitáveis para uma pesquisa
com forte caráter histórico. Semelhanças e comparações metodológicas refletem a urgência da
nova era marcada pela urgência climática que está diretamente relacionada às mobilidades.
Não é exagero afirmar que a questão climática demora a entrar em pauta nos estudos
relacionados a identidade e poder (questão considerada, inclusive, menor em muitos círculos
acadêmicos). Em suas quatro teses sobre o “Clima da História”, Dipesh Chakrabarty (2013)
analisou a crise contemporânea do ponto de vista de um historiador, mostrando que os estudos
sobre o aquecimento global surgiram na década de 1890 com o cientista sueco Svant
Arrhenius e que, em âmbito global, essas discussões se acirraram nos anos 90 com a discussão
sobre globalização.
Minha investigação procurou administrar a tensão posta pela nova era entre a história
social e a história natural. Ou seja, mesmo estando convencido de que a ótica do poder e suas
derivações a partir dos estudos de Foucault (2001) e os estudos subalternos, pós-coloniais,
de(s)coloniais e anticoloniais foram fundamentais para chegarmos até aqui, esse conjunto
possui limites de leitura da nova era. É evidente que tais estudos serão importantes para
pensar alguns agentes específicos e para enfatizar vítimas preferenciais, mas não únicas, das
catástrofes oriundas dos eventos extremos que surgem a partir da urgência climática. Muitos
desses estudos e reflexões teóricas explanam a consciência das opressões conectadas pela
modernidade, mas o que a tese revelará, a todo tempo, é que a opressão mais desestruturante
foi aquela cometida contra a Terra e é justamente aí que se encontra o limite desses estudos.
Pensar a espécie distribui cotas de responsabilidades sobre o clima e uma constatação da falha
enquanto coletividade, mas não pensar os outros protagonistas terranos, humanos e nãohumanos, não abre a possibilidade do reordenamento do mundo. Por mais que isso signifique
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notar e problematizar especificidades, é preciso ir além para pensar esse “repovoamento da
Terra” já em curso, conforme nos ensina Achille Mbembe (2017):
Os ocupantes do mundo já não se limitam aos seres humanos. Mais do que
nunca, estão incluídos inúmeros artefactos e todas as espécies vivas,
orgânicas e vegetais. Também as forças geológicas, geomorfológicas e
climatológicas completam a panóplia dos novos habitantes da Terra.
Certamente, não se trata de seres nem de grupos ou de famílias de seres
enquanto tais. No limite, não se trata nem de ambiente, nem de natureza. São
agentes e meios de vida – a água, o ar, o pó, os micróbios, as térmitas, as
abelhas, os insectos -, os protagonistas de relações específicas. Passamos
assim da condição humana para a condição terrestre. (MBEMBE, 2017, p.
27-28)

Gostaria ainda de me deter aos movimentos epistemológicos e metodológicos que
embasam o trabalho e os desafios que me cercam desde quando decidi ampliar questões que
começaram a rondar a minha dissertação de mestrado (TROI, 2018) e que evoluíram para a
investigação que se concretiza na tese. Uma das epígrafes que abre esta tese é da antropóloga
britânica Marilyn Strathern e enfatiza a importância das ideias que utilizamos para pensar
outras ideias. Do ponto de vista da luta anticolonial isso se torna importantíssimo porque as
epistemologias e metodologias carregam consigo visões de mundo, influências subjetivas,
interesses diversos, pois não existe produção de conhecimento neutra. Daí que se torna uma
tarefa permanente para nós, acadêmicos/as do Sul Global, a escolha de teorias que possam
revelar essa teia de significados muitas vezes submersos. Entretanto, minha preocupação aqui
não foi simplesmente filtrar os usos teóricos pelo seu local de produção, gênero, raça ou
sexualidade de quem produzia, mesmo afirmando que os saberes situados foram e são
importantíssimos quando se trata da interpretação do mundo e do fazer científico,
notadamente um espaço majoritariamente branco e masculino. Mas além desse olhar
multidimensional, era preciso compreender se determinado referencial teórico seria útil para
essa reflexão, se conseguia fugir minimamente da cisão entre Natureza e Cultura.
Os assuntos sugeridos nesta introdução serão aprofundados ao longo da tese, mas
paradoxalmente será impossível responder por completo a todos os questionamentos feitos
aqui. Talvez não existam respostas para crises multidimensionais, mas o próprio pensamento,
outras perguntas e a geração de novos problemas não deixam de ser uma preparação para suas
soluções. Além disso, elas preparam o/a leitor/a para compreender a complexidade do tema e
demonstram os limites da produção de conhecimento.
Fazem parte dessa investigação, as relações entre questões históricas, socioculturais,
urbanas, arquitetônicas e subjetivas. Isso significa que realizei uma revisão bibliográfica dos
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estudos sobre o Centro Antigo de Salvador e que há um esforço para conectar tais estudos ao
que estou defendendo, avançando no que diz respeito às mobilidades, assunto pouco estudado
nos últimos 100 anos, mas devidamente marcado ao longo dos séculos na cidade, como
veremos. Neste sentido, apenas uma pesquisa inter e multidisciplinar poderia unir as linhas de
sentido que conectam esta investigação.
1.1.2. Multidisciplinaridade
Ao problematizar a discussão sobre a interdisciplinaridade, Olga Pombo (2005; 2008)
defende uma certa instabilidade desses termos. Mas vamos partir da palavra “disciplinar”, que
está ligada com a ideia de controle e me parece essencial, como afirma Olga Pombo, para
problematizar os conceitos de multi, inter e transdisciplinaridade 15. A disciplina envolve
método e assim o conceito estaria próximo à ideia cartesiana de racionalidade e,
consequentemente, do pensamento inquiridor colonial. Pombo também se centra na ideia de
interdisciplinariedade que, para ela, significa “uma transformação epistemológica em curso”.
Isso estaria relacionado a um alargamento das ciências e a transformação da Universidade, ou
seja, a capacidade de influirmos mutuamente em nossas pesquisas. A meu ver, uma maneira
de fazer uso das ideias de multi, inter e transdisciplinaridade é pensar em perspectivas plurais,
numa leitura de objetos a partir de vários ângulos, na qual tenhamos que lançar a mão de
diversas disciplinas para criar outros modelos de inteligibilidade.
É na direção de outras inteligibilidades que me aproximei da Faculdade de Arquitetura
da UFBA durante o primeiro semestre de 2019 realizando uma pesquisa conjunta com o grupo
de estudos Lugar Comum e a Bartlett Development Planning Unit da University College
London, na disciplina Política, Democracia e Direito à Cidade, ministrada, dentre outros/as,
pela professora Dra. Ana Fernandes. Essa pesquisa foi fundamental para perceber o papel das
mobilidades nos sete bairros que fizeram parte do projeto.
Posteriormente, o Dr. Eduardo Rocha, professor da mesma faculdade se juntou a nós
no NuCuS – Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades, e
passamos a coordenar conjuntamente uma nova linha de investigação: Corpos, Cidades e
Territorialidades Dissidentes, que conta agora (2021) com 10 pesquisadores/as entre ativistas,
mestres/as e doutores/as. Nossas pesquisas nessa linha têm convergido para os estudos e
investigações sobre a cidade e de que maneira corpos dissidentes, não normatizados, têm
elaborado formas de resistência na cidade e como se assemelham ou se distanciam.
15 Não é minha intenção aqui demarcar e explicar exatamente esses conceitos, o que Olga Pombo (2008) já faz
muito bem, quero apenas demarcar que esta tese não poderá ser compreendida a partir de um olhar disciplinar.
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Também foi fundamental, nessa perspectiva plural, o doutorado sanduíche no Instituto
Universitário de Lisboa – ISCTE, no Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-IUL),
sob orientação da professora Dra. Susana Batel, na área de Psicologia Social, ao longo do ano
de 2020. Durante nove meses entrei em contato com diversas pesquisas relacionadas ao nosso
tempo, em especial aquelas que dizem respeito à geração de energia renovável, impactos em
comunidades europeias e asiáticas, além da importância das representações sociais e coletivas
quando se trata de pensar o meio ambiente e o engajamento e participação de pessoas. Pensar
as questões subjetivas dos carros em Lisboa, como essa máquina se instala na capital
portuguesa, seus reflexos na arte urbana (TROI, BATEL, 2020; 2021) e as formas de se mover
nessa cidade também me auxiliaram pensar a questão em Salvador, cidade-irmã, espelho,
Lisboa Tropical16. A questão da mobilidade permeia a história dessas cidades e as semelhanças
topográficas impuseram dificuldades de instalação da tecnologia de mobilidade em ambas.
Além disso, estudar a mobilidade em Portugal, especialmente a instalação do sistema
automobilista, permitiu pensar como essas práticas se instalaram no Norte Global, num país
periférico com o qual mantemos laços culturais seculares.
Para além das novas apreensões sobre as disciplinas, uma visão multirreferencial me
colocou em negociação direta com a realidade, obtendo assim, um conhecimento plural dos
fenômenos que estudo. Isso significa criar um objeto possível, o que Henri Lefebvre (2001)
chamou metodologicamente de “transdução”17. É a partir de Lefebvre que também
aprofundarei a temática que já se tornou senso comum nas ciências sociais e no urbanismo: o
direito à cidade. Foi Lefebvre quem também demonstrou como as cidades eram formadas por
diversas espacialidades históricas, com a acumulação e sobreposição de tempos históricos,
evidenciando que não só as pessoas eram responsáveis pela construção do espaço, mas o
espaço também constituía os indivíduos, num caminho de mão dupla. Essa premissa será
fundamental para esta tese, já que as mobilidades, enquanto tecnologias que se acoplam aos
corpos, não apenas serão responsáveis pela construção do espaço citadino, mas também
moldarão e se integrarão aos corpos humanos.
Os estudos inter e multidisciplinares, que gozam de pouco prestígio nas ciências
humanas (vide os baremas dos concursos públicos), parecem ser, paradoxalmente, um ideal a
ser atingido pelas áreas disciplinares que sempre evocam, pelo menos de maneira retórica, a
16 A ideia de uma “Lisboa das Américas” para denominar Salvador foi relatada pelo professor Américo Simas
Fo, citando Luís Silveira, conforme nos explica Sampaio (1998).
17 A transdução seria uma operação intelectual que difere da indução e dedução. O método lefebvriano defende
a elaboração e construção de um objeto teórico “possível”, com bases em informações da realidade e com
feedback incessante (LEFEBVRE, 2001, p.109).
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necessidade de maior diálogo entre os campos. Em verdade, as ciências nasceram
interdisciplinares, haja vista nomes que sempre transitaram entre disciplinas ou que
enxergavam os fenômenos de maneira sistêmica, ou mesmo a longa tradição ocidental de
matemáticos que eram filósofos ou de engenheiros e inventores que eram artistas.
Além disso, por considerar as metodologias disciplinares incapazes de dar um
panorama adequado aos “problemas” da pesquisa, é possível afirmar que o campo
multidisciplinar é dotado de um certo anarquismo epistemológico, a exemplo do que defendia
Feyerabend18. Assim, podemos destacar nomes que empreenderam, de alguma forma, o
projeto multidisciplinar a exemplo de Sigmund Freud, a “grande coacla” ou o “grande bueiro”
que absorvia tudo, como afirma ironicamente o filósofo Paul Preciado (2018) para falar, não
sem críticas, da genialidade do vienense ao seu empreendimento de descoberta do
“inconsciente”. Freud pensava as suas análises clínicas interpeladas por questões da cultura.
Frantz Fanon (2008) também deu contribuições a esse campo ao criar uma tese que envolvia
suas análises clínicas misturadas com literatura19, demonstrando o papel da cultura para falar
do “influenciado social” e das raízes coloniais do racismo, fazendo observações bastante
precisas sobre o caráter colonial da cidade. Michel Foucault (2009) contribuiu com o campo
em formação, refutando algumas teorias freudianas, a exemplo da hipótese repressiva na
formação da subjetividade, e ficou marcado por esse entre-lugar: nem filósofo, nem
historiador reconhecido por esses campos disciplinares; um “cartógrafo”, nas palavras de
Gilles Deleuze (2005). Foucault decifrou o binômio saber-poder como estruturante na
produção do conhecimento, alinhando essa construção a uma desconfiança implacável.
Todos esses pesquisadores citados nesse parágrafo têm em comum o rompimento do
estatuto entre o sujeito e objeto das ciências modernas, criam conceitos e novas formas de se
pensar os problemas sociais e culturais, dialogando com componentes subjetivos e,
principalmente, utilizando o princípio da autocobaia20, ou seja, experiências pessoais e
corporais que os auxiliaram na compreensão dos fenômenos. Uma espécie de anarquismo
epistêmico, para lembrar mais uma vez Paul Feyerabend, que vai marcar o nosso campo e
também esta tese, que se utiliza de teorias múltiplas e na qual meu próprio corpo e
18 O filósofo das ciências Paul Feyerabend (1924-1994) foi considerado inimigo das ciências. Para ele, a ciência
ocidental teria contaminado o mundo. Feyerabend escreveu um livro chamado “Contra o Método”, em 1979, que
comparava a atividade científica à astrologia e ao vodu (STENGERS, 2002, p.48). Para o filósofo e seu
“anarquismo epistemológico”, a construção da objetividade não tem nada de objetivo e a maneira singular de se
relacionar com as coisas é uma das bases da construção da objetividade. Para ele, ciência é tradição histórica e a
pesquisa precisa ser verificável no campo imanente.
19 Renato da Silveira (2008, p. 8), tradutor do clássico de Fanon para a edição da EDUFBA, de 2008, fala de
uma “vocação multidisciplinar” do autor ao descrever as dificuldades de tradução do livro. Para Silveira, Fanon
desrespeitava as fronteiras acadêmicas ao abordar literatura, psicanálise, cinema, etc.
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deslocamento foi fundamental no mapeamento de trajetos e no reconhecimento do centro da
cidade de Salvador.
Sendo o espaço um “conjunto de relações” (LEFEBVRE, 1991a), um olhar
multidisciplinar se faz necessário. A reflexão sobre a movimentação desses corpos dissidentes
está atrelada ao conceito de mobilidades de John Urry (SHELLER, URRY, 2006), um
fenômeno complexo e estruturante da sociedade, espraiando-se pelas dimensões culturais,
afetivas e imaginárias. Sobre as mobilidades, gostaria de ressaltar ainda que é importante
estabelecer relações entre tecnologia, cultura e sociedade. Elas moldam a sociedade, mas
também são determinadas e moldadas por componentes individuais e por interações sociais
(BIJKER, 1995), como veremos a partir da própria criação da bicicleta e na surpreendente
influência deste artefato na criação do automóvel.
A nova sociologia urbana fez uma leitura crítica do marxismo, com uma perspectiva
de conflito que não constava nessa teoria, como os tipos de opressão baseados em raça,
gênero, idade e identidade étnico cultural (KONZEN, 2011, p.95). O “novo paradigma da
mobilidade” colocou a teoria social em novos caminhos, desestabilizando os campos e
disciplinas separados das ciências sociais (SHELLER, 2017, p. 6).
1.2. Divisão da tese e procedimentos metodológicos
Esta tese caminha em três movimentos: 1 - estudo e eleição de ações emblemáticas na
transformação do espaço do CAS em função das mobilidades, 2 - análise histórica das
mobilidades, a maneira como essas interpelam a cultura de Salvador, o papel dos corpos
dissidentes e a resistência de outras formas de urbanidade, a exemplo daquelas influenciadas
pelos povos africanos, e 3 - exemplos de iniciativas, individuais e/ou coletivas, que
contribuem para o direito à cidade na relação com as mobilidades e a política do clima
(LATOUR, 2018).
Durante a coleta de dados, realizei imersões no CAS para conhecer esse espaço urbano
“de perto e de dentro” (MAGNANI, 2011). Como método interpretativo, utilizei o chamado
método regressivo e progressivo, sugerido por Lefebvre (1991a). De caráter histórico e
dialético, o método regressivo e progressivo prevê uma investigação pautada numa
20 O princípio da autocobaia é recorrente nas ciências e marcou inúmeros pesquisadores. O antropólogo Jeremy
Narby (2018) estabeleceu semelhanças entre o conhecimento indígena e a descoberta do DNA experimentando a
substância alucinógena ayahuasca, Walter Bejamin (2006) relatou experiência com o uso de haxixe, Sigmund
Freud (GAY, 1998 apud PRECIADO, 2018) submeteu o corpo a experimentações cirúrgicas e uso de cocaína, e
Paul Preciado (2018) analisou os efeitos do hormônio testosterona em seu corpo, o que é narrado no livro Testo
Junkie. Nessa direção, Paul defende que quem quiser ser sujeito político precisa ser o “rato de seu próprio
laboratório” (op. cit., p.370).
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articulação entre o passado, o presente e o possível, na qual as relações sociais se dão “no” e
“pelo” espaço, consistindo em descrever o campo, datar a realidade descrita e elucidar as
modificações. Consta aqui a análise de dados históricos, imagens, documentos e notícias de
jornais, somados às coletas de dados com inspiração na ferramenta etnográfica.
No que diz respeito ao uso dos jornais, é evidente que isso impõe alguns limites.
Historiadores/as já apontaram que, em princípio, só acreditavam em “documentos oficiais”
como fonte primária, o que foi se modificando nos estudos históricos recentes, como aponta
Tânia Regina de Luca (2008), mas não sem debate e análise de questões importantes.
Credibilidade da informação, desconfiança em relação aos periódicos como porta-vozes do
pensamento da elite, interesses por trás dos noticiários, dentre outros fatores, sempre
estiveram presentes na minha análise, já que “o conteúdo em si, não pode ser dissociado do
lugar ocupado pela publicação na história da imprensa” (LUCA, 2008, p.139). Atentar para o
“lugar social” da imprensa torna-se tarefa primordial para quem lida com esse tipo de fonte. A
importância de ter os jornais como fonte é que uma das marcas da imprensa no final do século
XIX era seu caráter “doutrinário”, mesmo com pouco número de leitores/as para um país com
altas taxas de analfabetismo. É importante tentar compreender o “doutrinário” aqui, pois é
evidente que, mesmo para a imprensa contemporânea, as notícias e as empresas de
comunicação são dotadas de interesses, influências ideológico partidárias e que não existe
propriamente dito o que se convencionou chamar de imparcialidade. Mas a objetividade da
notícia, o exercício da neutralidade e a pluralidade de vozes e opinião, ainda difícil nos dias
de hoje, era praticamente inexistente na imprensa do século XIX, marcada pela “defesa
apaixonada de ideias e a intervenção no espaço público” (idem, p.133). Esse último caráter
apontado por Luca é de extrema relevância para uma pesquisa sobre a cidade, pois, em grande
medida, os jornais vão representar o pensamento das elites da época, o que não faz desta tese
um estudo sobre notícias sobre a mobilidade nos jornais do século XIX e XX.
Justifico ainda o uso dessa fonte por alguns motivos: os periódicos, apesar de
representarem o pensamento da elite que decidia em grande parte os rumos da cidade de
Salvador, não deixam de refletir a discussão pública daquele momento; ademais, os periódicos
trazem fatos relacionados à presença do automóvel e do dia a dia da cidade, os conflitos sobre
os modos de se locomover por ela, além de propagandas, charges e anúncios que dizem muito
sobre o espírito da época. Rodrigues (2012) tomou caminho semelhante ao analisar a
implantação do automóvel em Portugal entre 1895 e 1910, utilizando os diários portugueses
para analisar a chegada desse objeto no país.
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No que diz respeito ao enorme período a que me proponho investigar, utilizei a ideia
de acontecimento para delimitar os recortes. Arlette Farge (2011) defende que acontecimentos
e fatos marcam o real não por sua evidência, mas pelo que ela chama de “afiação”. Assim,
seria tarefa do historiador “percebê-los e, em seguida, transmiti-los em sua singular
rugosidade” (FARGE, 2011, p. 11). O acontecimento, para ela, será um fragmento da
realidade percebida, “um pedaço de tempo e de ação posto em pedaço” (idem, p. 71). Com
isso, revoltas, crimes e acidentes organizam o curso da história numa espécie de continuidade
do que passou antes: “Acontecimentos que se leem numa temporalidade quebrada ou
contínua, que os encaixa e os explica” (ibidem, p. 73). Já para a Filosofia da Diferença, o
acontecimento é visto como algo que se efetua nos corpos, produzindo subjetividade, sendo
marca de singularidade, gerando dois estados de coisas: o antes e o depois (DELEUZE,
GUATTARI, 1997).
Pensar através do conceito de acontecimento fornecido pela história e pela filosofia,
nesta pesquisa, significou examinar “anos chaves” para a investigação das transformações do
centro da cidade e das produções de subjetividades. Outrossim, são considerados marcos para
esta pesquisa a chegada dos primeiros carros na Bahia, em 1871 e 1901, a exportação massiva
do Ford T, a partir de 1919, como o primeiro grande produto mundial da carrocracia. Além
disso, enquanto esfera social, interessam-me diversos acontecimentos ligados à mobilidade, a
exemplo de revoltas como o Quebra-Bondes de 1930, o Quebra-Quebra de 1981, ou ainda a
construção da Avenida Sete de Setembro, em 1915, a destruição da Feira de Água de
Meninos, em 1964, para a passagem de uma grande avenida, e por aí adiante. Veremos como
se constituiu um corpo dissidente para fazer frente às diversas questões envolvendo as
mobilidades, nas quais revoltas surge como caráter trabalhista, se espraiando enquanto
manifestações da multidão, a exemplo da Revolta do Buzu, e culminando com o surgimento
de coletivos voltados para a questão da mobilidade.
Sobre os métodos da mobilidade, eles são qualitativos, quantitativos, visuais e
experimentais (BÜSCHER et. al., 2011, p. 2) e destacam “a importância de investigar como
os mundos são feitos no movimento” (idem, p. 14). Observar, registar, compreender o que
orienta o movimento de ciclistas são ações que me ajudaram a compreender o perfil de quem
usa esses modais e os componentes sociais dessa mobilidade. Parte dessa metodologia foi
possível a partir da obtenção de dados oficiais sobre o Centro Antigo, como, por exemplo, o
número de acidentes envolvendo automóveis ou bicicletas. Além disso, graças a uma parceria
com a empresa Tembici, que disponibilizou dados de 12 meses do uso do aplicativo de

40
compartilhamento, tive acesso a dados exclusivos sobre o movimento de pessoas com a
bicicleta. Precisei de meses para georreferenciar esses percursos para descobrir a
quilometragem mínima que essas viagens representavam e quanto de emissões de gases estufa
essas deixaram de emitir.
Na identificação de iniciativas culturais que contribuem para a oxigenação do Centro
Antigo e direito à cidade, meu foco está nos movimentos autônomos surgidos a partir do uso
da bicicleta, a exemplo da Casa La Frida, um movimento social com sede no Centro Histórico
de Salvador que cria estímulos para que mais mulheres negras e de periferia utilizem a
bicicleta, além de agentes femininos móveis que atuam em outros coletivos ligados à
mobilidade.
Por fim, esta tese trabalha com a ideia de imaginação do mundo comum e de um
futuro que vem em nossa direção. Isso significa que ela será conduzida pela ideia de que não
podemos entender a política dos últimos 50 anos sem colocar a questão climática como
fundamental pra compreender os processos sociais (LATOUR, 2018)21, o que nos obriga a
pensar numa ecologia política que contemple os desafios urbanos deste século.
1.2.1. A tese e seus capítulos
Dividi a tese em partes que pudessem criar uma espécie de rizoma, conectando os três
temas dessa investigação: o corpo, as mobilidades e a cidade. Assim, esses campos se
misturam e se interconectam capítulo a capítulo.
Nesta introdução, procurei introduzir o tema e demonstrar como estou tratando a
questão das mobilidades de maneira interdisciplinar, apresentando os referenciais teóricos. No
segundo capítulo, apresento os estudos que relacionam cidade e subjetividade, aprofundando a
discussão sobre o conceito de corpo dissidente, além de apresentar mudanças importantes que
aconteceram no CAS - Centro Antigo de Salvador em função das mobilidades. Também
apresentarei conflitos históricos que aconteceram nesse território e que tiveram como mote
relações com as mobilidades e novos conflitos relacionados ao tema.
No terceiro capítulo, vou aprofundar a discussão histórica sobre as mobilidades, as
revoluções industriais que propiciaram o aparecimento da bicicleta, do automóvel. Farei uma
discussão sobre as relações entre mobilidade, modernidade e colonialidade, sempre
articulando as histórias locais de Salvador com acontecimentos importantes em outras cidades
ocidentalizadas e a maneira como as mobilidades impactaram as subjetividades. Também
21 Para uma reflexões iniciais sobre esse tema ver Troi (2019a; 2020).
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apresentarei dados sobre o uso da bicicleta no Centro da cidade a partir do aplicativo Tembici,
o que configura esse território como propício ao uso do artefato, principalmente por pessoas
que vivem na região.
No quarto capítulo, o foco será o direito à cidade. Vou demonstrar como os ativismos
contemporâneos encontram aderência no tema da mobilidade e como ela é fundamental para
se pensar o direito à cidade, estando aliada a outros dois fatores importantes: uso do solo e
habitação. Também citarei alguns ativismos contemporâneos que retomaram o protagonismo
do direito à cidade tendo como foco a mobilidade e nos quais as mulheres se destacam como
lideranças. Dedicarei uma sessão para falar de uma política do clima imbricada com a
ecologia política e que interfere na nossa concepção de direito à cidade e de alianças
estratégicas que garantam o acesso ao espaço citadino.
No quinto capítulo, apresentarei considerações finais sobre a tese e a ideia de Salvador
como uma “cidade movente”, um território interpelado pela temática da mobilidade, não
apenas em termos de locomoção como também de circulação da cultura, uma cidade marcada
pelo movimento desde sua fundação. Também aponto os limites desta tese, bem como seus
futuros desdobramentos.
Que seja uma leitura proveitosa. Que esses temas, aparentemente dispersos, façam
sentido para as pessoas leitoras e que a complexidade e multidisciplinaridade das mobilidades
possam contribuir para este campo de estudos fascinante e que diz respeito à construção do
futuro das vidas nas cidades.

2. Corpos dissidentes: cidade, espaço e subjetividade
“O choque entre cultura objetiva e cultura subjetiva
torna-se instrumento da produção de uma nova consciência”
(SANTOS, 2006, p. 221)
“Por outras palavras, no que diz respeito à cidade ,
o objeto da ciência não está determinado.
O passado, o presente, o possível não se separam.
É um objeto virtual que o pensamento estuda”
(LEFEBVRE, 2001, p.106-107)
“Há ruas asfaltadas e muito perto delas ruas calçadas
com pedras brutas; na Bahia podemos, num período de dez minutos,
estar em dois, três ou quatro śeculos diferentes, e todos eles parecerem
genuínos”
(ZWEIG, 1941, p. 367)

Este capítulo terá a função de mostrar as relações entre cidade, espaço e subjetividade,
apresentar o campo da pesquisa, o Centro Antigo de Salvador, além de relatar as
transformações ocorridas neste espaço urbano em função das mobilidades. Demonstrarei
como a mobilidade se constituiu como esfera social para engendrar lutas entre hegemonias e
dissidências neste território. Retomando a discussão iniciada durante o mestrado (TROI,
2018), avançarei na definição do conceito de “corpo dissidente” ao relacioná-lo à ideia de
hegemonia, em referência ao pensamento dialético de Antonio Gramsci. Nos últimos anos, o
teórico marxista foi um dos nomes mais comentados na extrema direita em torno do que
chamam de “guerra cultural”. Isso revelou a importância deste autor para repensarmos o
conceito de ideologia e a enorme atualidade de Gramsci para refletirmos sobre cultura e o par
conceitual hegemônico/subalterno (MUSSI; GOÉS, 2016). Aqui, substituirei o “subalterno”
por dissidência, justamente por crer na potência daquilo que está fora da norma hegemônica,
sem enfatizar a minorização/subalternização desses corpos. Ao aprofundar a discussão sobre o
conceito de corpo dissidente demonstrarei como a formação dessa força social contra
hegemônica está intimamente ligada às lutas que tiveram como base as relações entre os
modos de se mover. Também atribuo a esse corpo social a emergência de coletivos e ativistas
em torno das mobilidades após os movimentos e revoltas da multidão que ocorreram a neste
território.
Assim, antes de estabelecer as intersecções dos conceitos de cultura, ideologia,
hegemonia e dissidências para refletir os imaginários e materialidade do Centro Antigo de
Salvador, gostaria de contextualizar, de maneira rápida, como o estudo das subjetividades
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emergiu no contexto das ciências humanas e como ele tem sido utilizado nos estudos sobre a
cidade.
Gilles Deleuze demonstrou, através de sua ampla obra, grande parte dela em parceria
com Félix Guattari, que o desejo é sempre agenciado. Agenciamento é mais que uma mera
influência, ele pressupõe segmentos de expressão, conteúdos, coletividades e questões de
territorialização e desterritorialização: “Todo agenciamento é, em primeiro lugar, territorial”
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 192). Significa que o agenciamento é uma maneira
concreta e material de demonstrar as relações sociais e seus reflexos na vida cotidiana. O
agenciamento perpassa aquilo que é social e subjetivo (molar e molecular) e um campo de
experiência no qual se elabora essas formações. São relações materiais que remetem ao
campo do desejo. Dessa forma, precisamos pensar a subjetividade como processos de
subjetivação-dessubjetivação1, construção/desconstrução, uma modelação produzida por uma
máquina social. Nesses “pontos de subjetivação” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 133),
segmentarizados em processos sucessivos, podemos afirmar que a subjetivação se junta a
outros dois estratos relacionados a nós, a saber, o organismo e a significância: “organização,
organismo, articulação no corpo” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 20). Assim, a cidade, o
espaço público e as mobilidades são componentes importantes nessa produção, organização e
articulação de aspectos subjetivos e sociais.
A subjetivação também é coletiva e produzida socialmente, produzindo materialidade.
Por isso, ao olharmos imagens de outras épocas conseguimos identificar um corpo, uma
maneira de ser, estar e se deslocar pelo espaço, ou ainda, sentir admiração por uma cidade
perdida ou refeita como um palimpsesto e que só pode ser apreendida por imagens antigas ou
relatos. A constatação dessa subjetividade coletiva ou, para usar um termo hegeliano, o
espírito da época2, é refletida em interjeições como “aquela época era assim”, “olha como as

1 Para Deleuze e Guattari (1996, p. 20), o nomadismo pressupõe movimento, desarticulação, “dessubjetivação”,
o que implica em desfazer o organismo e abrir-se para conexões. Ou seja, para esses autores, dessubjetivação
enquanto um processo desterritorializante da subjetividade, seria uma forma de desarticular, fugir da
significância e da captura do sujeito. No que diz respeito a dessubjetivação, Agamben (2009) afirmou que, na
atual fase do capitalismo, dispositivos não agem pela produção de um sujeito, mas em processos de
dessubjetivação: “As sociedade contemporâneas se apresentam assim como corpos inertes atravessados por
gigantescos processos de dessubjetivação que não correspondem a nenhuma subjetivação real” (AGAMBEN,
2009, p. 48). Para Maurizio Lazzarato (2010), a “sujeição social” produz um “sujeito individuado”, mas há outro
tratamento da produção de sujeito individuado que “ao contrário da sujeição social, procede por
dessubjetivação”. Nela, o indivíduo não é mais instituído como sujeito, mas é uma peça, uma engrenagem, uma
“servidão maquínica” (LAZZARATO, 2010, p. 168).
2 “O espírito do tempo (Zeitgeist), um dos novos termos que inspiram Hegel, caracteriza o presente como uma
transição que se consome na consciência da aceleração e na expectativa da heterogeneidade do futuro”
(HABERMAS, 2000, p.10 – itálico do autor).
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pessoas se vestiam”, ou ainda, “observe o corte de cabelo da época”, “olhe como a cidade
era”.
As preocupações iniciais com a subjetividade surgiram no contexto da modernidade,
do Iluminismo e da constituição das ciências modernas, na busca pela verdade e por um
conhecimento supostamente alicerçado na objetividade, como se fosse possível a criação de
um mundo não mediado pelas interferências do olhar humano e particular dos indivíduos e
seus desejos. Michel Foucault (1999) não apenas desvelou as relações intrínsecas entre poder
e conhecimento, mas, combatendo a ideia de que existia uma verdade, o filósofo aprimorou, a
partir do método genealógico, como se dava a emergência de certas subjetividades, de valores
morais em determinadas épocas e como dispositivos moldavam corpos a partir do
disciplinamento.
Deleuze e Guattari (2010) traduziram essas relações subjetivas num arcabouço teórico
inspirado em Freud e Marx no qual máquinas sociais, ou seja, um corpo social que, a partir de
agenciamentos e filiações, geram subjetividades e dessubjetividades, movimentos de
territorialização e desterritorialização, produção humana em ligação com o território, objetos e
coisas humanas e não humanas.
A normalização, enquanto uma tecnologia de poder que também implica em processos
de subjetivação, começa por volta do século XVII de maneira sistemática e implicada com a
produção de conhecimento. A cidade foi o grande laboratório dessa ação com a “(…) grande
caça aos mendigos, aos vagabundos, aos ociosos, aos libertinos, etc.” que foram expulsos ou,
a partir de mecanismos de controle muito mais eficientes, trancados em instituições
(FOUCAULT, 2001, p. 55). Daí que, desbancando as teorias repressivas freudianas, Foucault
nos revelou que o poder não é repressivo, mas produtivo. A repressão é apenas um efeito
colateral do poder, mas não é sua base propriamente dita. Ora, o que é a cidade senão um
espaço público de produção de maneiras de ser e estar? Produção que se dá em disputas entre
hegemonias e dissidências, no disciplinamento urbano, no direito de aparecimento público de
alguns corpos em detrimento de outros, na maneira como nos movemos, como reivindicamos
nossos direitos, na própria relação com o sentido de construção da materialidade urbana,
daquilo se transforma e daquilo que permanece enquanto história material da cidade.
No século XIX, as preocupações do pensamento europeu com a espécie humana, o
cientificismo, os problemas das epidemias, os problemas desse local onde se dão as relações
humanas transformaram-se, essencialmente, no “problema da cidade”. Com a constituição da
biopolítica, surgiu um “novo elemento”, um “novo corpo”, como afirma Foucault, que é a

45
noção de “população” (FOUCAULT, 1999, p. 292). A população se torna assim um problema
científico, político e de poder que se espalha como fator imprescindível de
governamentabilidade em todo o mundo e, em última instância, nas cidades. Pois dentro dos
poderes constituídos no Estado, seja na república, na monarquia, federados ou não, a cidade, a
municipalidade é de fato onde se dão as organizações institucionais do poder sobre o cidadão.
Com Henri Lefebvre (2001, 1991a), o estudo sobre espaço passou a ser pensado como
um conjunto de relações entre aspectos sociais, urbanos e subjetivos: “A cidade é uma
mediação entre as mediações. Contendo a ordem próxima, ela a mantém; sustenta relações de
produção e de propriedade; é o local de sua reprodução” (LEFEBVRE, 2001, p. 52). Assim,
para Lefebvre a produção da cidade é uma produção e reprodução de “seres humanos por
seres humanos”.
Richard Sennett (2003) contou a história da cidade ocidental ao longo dos séculos
através da experiência corporal. Além de concluir que a civilização ocidental não tem
respeitado a dignidade dos corpos humanos, nem suas diferenças, Sennett considerou que o
lugar está escravizado às regras de locomoção. Dentre alguns apontamentos do teórico está a
conclusão de que a falta de contato físico provoca desordens no espaço urbano e de que o
corpo humano traz marca de épocas. Épocas estas que vão fomentar formas de estar na cidade
e ao mesmo tempo constituir corpos. Ainda para Sennett, desde a Idade Média, foi
estabelecida uma relação entre o corpo e a cidade, o que criou uma série de metáforas do
funcionamento da cidade como o funcionamento de um corpo, influenciando diversos
pensadores e construtores do espaço urbano.
Desde os gregos, depois em Roma e na própria modernidade, as relações entre
subjetividade e cidade já estavam postas para as sociedades ocidentais. Se Foucault nos
ensinou que não existe política que não tenha como fim o corpo, é neste paradigma corporal
que Sennett também afirmou: “Em uma sociedade ou ordem política que enaltece
genericamente “o corpo”, corre-se o risco de negar as necessidades dos corpos que não se
adequam ao paradigma” (SENNETT, 2003, p. 22 – aspas do autor). A história das cidades ao
longo dos séculos trata justamente da história de corpos que não se adequaram aos
paradigmas. São esses “exilados no Paraíso”, nas palavras de Richard Sennett, que vão
sustentar a resistência à dominação dos grupos que atingiram a hegemonia social.
Na perspectiva das relações entre cidade, espaço e subjetividade, Paul Preciado (2010)
evidenciou os objetivos políticos e arquitetônicos dos discursos, utilizando o exemplo da
Revista Playboy e suas derivações como sua mansão clube, na construção de uma nova
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identidade masculina no Pós Guerra. Desde o século XIX, a teoria das duas esferas
estabelecia o espaço exterior como genuinamente masculino, enquanto o espaço interior,
doméstico e privado,

naturalmente feminino. A partir da Segunda Guerra Mundial, as

mulheres passaram a ser força de trabalho produtivo para além do espaço doméstico e, assim,
tem início uma verdadeira revolução nas relações espaciais e da cidade. Para Preciado, os
discurso da Playboy desnaturalizaram a domesticidade, questionando a relação política
historicamente estabelecida entre espaço doméstico e feminilidade.
José Miguel Cortés (2008) também aprofundou as construções subjetivas a partir da
concretude do espaço e da arquitetura. Para ele, o espaço não é apenas um cenário, “mas o
resultado conjunto de ação e do discurso dos diferentes setores sociais. Por isso, não é um
lugar inerte, mas significativo na construção da identidade” (CORTÉS, 2008, p. 123-124). O
espaço hierarquiza e afeta a maneira como experimentamos o meio urbano e o modo como
vemos o outro3. Formas e estruturas da cidade “(…) orientam e ajudam a organizar as relações
familiares, sexuais e sociais, além de co-produzir o contexto no qual as regras e as
expectativas sociais se interiorizam na forma de costumes para assegurar a conformidade
social” (CORTÉS, 2008 p. 124).
As relações entre cidade, espaço e subjetividade são latentes e visíveis na formação da
cidade de Salvador. Milton Santos (2006) afirmou que o choque entre essas duas culturas,
uma objetiva e outra subjetiva, é instrumento de produção de nova consciência. Dois trabalhos
são essenciais para se compreender este choque a partir da hierarquização objetiva e das
formas diferentes, subjetivas, de experimentação do espaço urbano e público em Salvador: o
trabalho de Alberto Heráclito Ferreira Filho (2003) e o de Cláudia Andrade Vieira (2017).
Ao analisar os mundos femininos, a maternidade e a pobreza de Salvador, Alberto
Heráclito identificou que a “desafricanização” da cidade era um objetivo da modernidade
local. Progresso, higiene e civilização foram o horizonte urbano para esta cidade tropical, com
mais ênfase a partir do século XIX. A mobilidade urbana, como parte fundante e estruturante
da modernidade, como veremos no capítulo 3, agenciou formações subjetivas para a formação
de uma Salvador moderna, afinada com as mais novas invenções móveis da Europa. Tal
investimento expandiu os domínios da cidade, criando os bairros de inspiração europeia com
sua arquitetura neoclássica, vitoriana, dando o início da migração da elite para fora do centro
da cidade, relegando a área central para os mais pobres. Em última instância, esses processos
3 Sobre a experimentação do espaço urbano e o direito à cidade a partir de uma perspectiva travesti, ver o artigo
de Maria Araruna (2018). Sobre o direito à cidade, a partir de vivências e identidades de gênero, ver publicação
do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (2017).
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visavam justamente o branqueamento de uma cidade majoritariamente negra e coincidem com
a tentativa de normalização e disciplinamento das cidades ocidentais, notadamente
influenciadas pela Europa:
A rua, portanto, constantemente desprestigiada por encarnar metáfora de
todos vícios, transformou-se no espaço dos excluídos. Escravos de ganho,
libertos, pobres, mendigos e vagabundos faziam deste espaço, quando das
intervenções das autoridades, um caso de polícia, uma vez que preocupação
básica dos poderes públicos era punir os infratores que nele se encontravam,
esquecendo-se de submetê-los às políticas disciplinares mais sistemáticas.
Nessa desordenada paisagem urbana, hierarquias sociais foram se
sedimentando. (FERREIRA FILHO, 1998, p. 14)

Esses corpos dissidentes construíram os seus lugares na “geografia da cidade”. Para
Alberto Heráclito, negros e negras tiveram que criar seu espaço, “reconhecendo-se
mutuamente através de uma complexa teia de distinções e diferenciações que regulava a
gramática urbana” (FERREIRA FILHO, 1998, p. 14). Tal estratégia vai ao encontro da
maneira como Judith Butler (2018) pensou a aliança e sua relação ao direito de aparecimento
nos dias de hoje. Desde sempre, esses corpos compreenderam que precisavam construir seu
espaço e sua forma de aparecer. O campo de aparecimento é regulado por normas de
reconhecimento que são hierárquicas e excludentes. O estudo das cidades tem demonstrado
como se deu a exclusão de determinados corpos do espaço urbano ao longo da história,
processo que se atualiza constantemente. Dessa forma, criar um campo de aparecimento, tal e
qual negros e mulheres fizeram (e ainda fazem) em Salvador, é uma mostra do poder dessas
alianças. Reuniões e assembleias desses corpos dissidentes trabalharam para reestabelecer o
espaço do esparecimento, contestando os poderes instituídos e lutando pelo direito à cidade.
Ao longo dos séculos, nesse cenário austero, as mulheres tiveram papel fundamental
em Salvador, pois elas eram habilidosas, feminilizando essa cidade como já relatavam as
pesquisas etnográficas de Ruth Landes (2002). Cláudia Vieira (2017) aprofundou essas
relações de gênero na dinâmica do espaço público na cidade. Até o século XIX, temos uma
cidade voltada para o masculino, com as mulheres da elite confinadas nas residências.
Analisando as imagens e discursos sobre a cidade, Vieira mapeou os lugares possíveis de
acesso dos diferentes tipos de mulheres em Salvador e os limites impostos a elas. A
pesquisadora falou da importância dos transportes na emancipação das mulheres, sobretudo
nas ricas e dos bairros nobres. O sistema de bondes, elevador e planos inclinados facilitaram o
deslocamento, junto com outras melhorias na infraestrutura, pois “(…) tornaram a cidade
mais atraente devido à facilidade de acesso, uso e circulação de mulheres das camadas mais
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abastadas da sociedade soteropolitana” (VIEIRA, 2017, p. 311). A ligação entre emancipação
feminina e mobilidade já foi notada por Bjiker (1995) quando da criação da bicicleta na
Inglaterra vitoriana, fato que vou aprofundar no próximo capítulo ao me dedicar aos efeitos
das mobilidades na produção subjetiva.
Por hora, vou localizar o leitor no campo de pesquisa, o Centro Antigo de Salvador
(CAS), um território exemplar para demonstrar as mudanças na produção subjetiva coletiva,
além das relações históricas com a mobilidade enquanto um ponto relevante dessa formação
social e urbana. Também pretendo demonstrar como as mobilidades, enquanto força de ação
relacional com o espaço urbano e os corpos, alterou este território ao longo dos séculos com
eventos paradigmáticos, acontecimentos um tanto surpreendentes no espaço-tempo e que
demonstram o poder de persuasão e agenciamento dos artefatos móveis. Na próxima seção, as
evidências mostram que, ao longo do século, as mobilidades motivaram profundas rupturas
urbanas no Centro Antigo.
2.1. Centro Antigo de Salvador: permanências e rupturas
O título desta seção foi inspirado na obra referencial de Pedro de Almeida Vasconcelos
(2016), a qual reúne milhares de escritos sobre a cidade de Salvador desde sua fundação, com
vistas a notar suas “transformações e permanências”. Assim, meu objetivo aqui é identificar
alguns processos de urbanização do Centro Antigo de Salvador, a partir das mobilidades, em
trânsito entre a dialética da permanência e da ruptura. Apresentarei também o campo de
pesquisa, demonstrarei como ao longo dos séculos, o Centro Antigo serviu como um território
de experimentação e mudanças radicais do espaço, principalmente a partir do século XIX.
Também vou apontar algumas das transformações que estiveram diretamente ligadas às
mobilidades e fomentar a ideia de trauma urbano para falar do choque de tais modificações.
A colonização de Salvador começou a ser estabelecida na primeira metade do século
XVI nos atuais bairros da Barra e Graça. Em 1536, aconteceu a formação da chamada Vila
Velha, na Barra, com cerca de 100 casas. A expedição que, definitivamente, fundou a cidade
chegou em fevereiro de 1549 e, para ser alojada no alto do platô, desalojou um aldeamento
tupinambá. As primeiras casas foram construídas com cobertura de palha e a cidade “foi
cercada por um muro de taipa” (VASCONCELOS, 2016, p. 47).
Nesta época, além do caminhar, as únicas opções de locomoção e circulação de
mercadoria no incipiente espaço urbano eram os carros de boi. Trazido pelo colonizador, o
carro de boi não foi apenas a primeira forma de locomoção mecânica, ele foi crucial na
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colonização para subir o terreno íngreme de Salvador e no carrego de materiais para
construção das primeiras edificações (SOUZA, 1958). Vindos de Cabo Verde, os bois e os
carros puxados por eles, foram também essenciais no empreendimento açucareiro e no
funcionamento dos engenhos no Recôncavo. Para além do caminhar e da navegação que já
eram utilizados pelos tupinambás que ocupavam majoritariamente esse território, com suas
canoas, as igapebas e as igaras (ARAÚJO, 2011, p. 51), não demorou para o carro de boi se
transformar no primeiro meio de transporte de pessoas. No decorrer dos séculos XVI, XVII e
até mesmo no início do XVIII há relatos de transportes de carga e pessoas para locais como a
Ribeira utilizando-se dos carros de boi (SOUZA, 1958, p. 117).
Os primeiros mapas de Salvador surgiram em 1612 e cobriam o trecho que vai da atual
Praça Castro Alves até a Praça Municipal. Já nesta época, o francês Pyrard de Laval comentou
sobre a existência de um mecanismo que subia e descia mercadorias, o guindaste dos padres, e
que a cidade era bem construída e fechada por muros. Com as primeiras grandes construções
iniciadas com a chegada dos jesuítas, a cidade se expandiu ao norte até as Portas do Carmo.
Nesse século, aconteceram modificações estruturais importantes como a substituição dos
muros de taipa em muros de pedra, realizada pelos holandeses.
Até o século XVII, apesar de povoamentos em locais ao longo do chamado “caminho
da Vila Velha” (o que inclui bairros atuais como Graça, Vitória, Barra) e, mais distante, no
antigo povoamento de Caramuru, no Rio Vermelho, podemos dizer que Salvador se resumia
ao que hoje conhecemos como Centro Antigo. Durante muito tempo cidade da Bahia,
Salvador e Centro Antigo podem ser compreendidos como sinônimos.

Figuras 2 e 3: Salvador em dois tempos. À esquerda, em imagem holandesa do século XVII, desenhada a
nanquim. À direita, em mapa francês do século XVIII, com o espaço urbano bem definido, na área que hoje
denominamos Centro Antigo de Salvador. Fonte: Arquivo da Biblioteca Nacional/Rio de Janeiro.

Importante ressaltar que, apesar da concentração de atividades no Centro Antigo,
núcleo administrativo e financeiro de Salvador, a Figura 2 revela aldeamentos no entorno da
baía que eram vistos “(…) como solução para as constantes fugas (…) e para as dificuldades
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de disciplinar os catecúmenos4, além de localizá-los em pontos de interesse estratégico em
termos militares e econômicos”, ressalta Maria Hilda Baqueiro Paraíso (2011, p. 85).
Amenizar os conflitos com os indígenas foi a primeira estratégica da máquina colonial,
mantendo o seu núcleo urbano inicial sob relativa tranquilidade, estabelecendo conexões com
esse entorno que precisava ser pacificado.
Hoje, o Centro Antigo de Salvador (CAS), área contígua à chamada Área de Proteção
Rigorosa (APR)5, é um território de 7 km² de área com 11 bairros da capital baiana, incluindo
o chamado Centro Histórico (CHS), área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), em 1984, e reconhecido como Patrimônio da Humanidade, em
1985, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
Importante ressaltar que, mesmo não entrando nas estatísticas com muito detalhamento, já que
não é objeto dessa tese, existem diferenças importantes no acesso aos bens de consumo e nos
dados demográficos entre quem mora no CAS e quem mora especificamente no CHS 6, o que
revela maior precarização da população dentro da área do Centro Histórico. Também destaco
que a última pesquisa do IBGE (2010) retratou uma diminuição do número de habitantes do
CAS, passando de 81.392 habitantes, em 2000, para os então 77.721 habitantes, em 2010. Há
que se esperar dados atualizados, uma década depois, para confirmar ou não a tendência de
queda da taxa demográfica.
O CAS é um dos maiores sítios patrimoniais da América Latina e que “concede
sentido de identidade aos moradores da capital” (SEI, 2013, p. 5).

No CAS estão

concentrados 70% dos equipamentos culturais de Salvador, o que se por um lado demonstra a
concentração desses lugares em regiões pouco acessíveis para a periferia da cidade, por outro
reflete a importância cultural histórica deste território em Salvador. Local que se não pode ser
considerado uma área de elite, apesar do acesso a bens e serviços, mas que se constitui
atualmente enquanto uma área mista, diversa, com características também periféricas, um
local que pode ser pensado a partir da margem7.

4 Neófito em vias de ser introduzido na doutrina cristã.
5 Criada pela Lei Municipal 3.289/1983, que alterou artigos da Lei 2.043/1972, as Áreas de Proteção Rigorosa
são parte da Área de Proteção Cultural e Paisagística: “Definem-se como Áreas de Proteção Rigorosa (APR)
aquelas em que os elementos da paisagem construída ou natural abrigam ambiências significativas da cidade,
tanto pelo valor simbólico, associado à história da cidade, quanto por sua importância cultural, artística,
paisagística
e
integração
ao
sítio
urbano”.
Disponível
em:
<https://cmsalvador.jusbrasil.com.br/legislacao/232852/lei-3289-83>. Acesso em: 14 mai. 2021.
6 Informações detalhadas sobre essas variáveis estão na publicação da Superintendência de Estudos Econômicos
e Sociais da Bahia – SEI (2013) que uso como referência nessa análise introdutória.
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Figura 4: Mapa atual do Centro Antigo de Salvador (CAS) com destaque para o Centro Histórico (CHS) na área
central pontilhada. O mapa apresenta a densidade populacional do CAS de acordo com dados do IBGE (2010).
Quanto mais densa populacionalmente, mais escura a área. Fonte: SEI (2013).

Os últimos dados do IBGE (2010) analisados pela SEI (2013) apontam que dos 77.721
habitantes, a maioria é de mulheres (54,99%), com destaque para o porcentual de pessoas com
mais de 60 anos (18,5%). Naquele ano, 79,1% dos moradores do CAS declararam que eram
baianos. A maioria se autodeclarou negra (70,49%), apesar do percentual de pessoas brancas
ser maior nessa região (27,98%) se comparado com o percentual em toda a Salvador
(18,90%). Da população residente, quase metade disse que não tinha instrução (47,1%),
enquanto apenas 3,9% afirmaram ter o superior completo. A região apresentou significativa
redução no número de matrículas nas séries da educação básica (SEI, 2013). O setor de
atividade dos residentes era, majoritariamente, o de serviços, com 74,7% de ocupação da
população economicamente ativa da região, sendo que 15,2% dos residentes afirmaram ser
beneficiários de políticas de seguridade e benefícios sociais. É possível que esses dados e os
perfis dos moradores tenham se modificado em virtude de novo empreendimentos
imobiliários surgidos na última década na região e que atraíram moradores de “alto padrão”
em condomínios de luxo que se avizinham em áreas bastante depauperadas.
Esses dados, bastante defasados e ameaçados de não serem atualizados em virtude do
cancelamento do próximo censo pelo atual Governo do Brasil, apontaram a necessidade de
investimento público no setor do transporte. É verdade que na última década foi possível
contabilizar alguns avanços neste tema e que veremos com mais detalhes no quarto capítulo,
7 Sobre o pensamento a partir da margem, ver Thaís Troncon Rosa (2018). Recuperando os estudos sobre
urbanidade no Brasil, Thaís faz uma crítica a respeito das categorizações sobre a cidade e de dicotomias como
centro/periferia. Isto nos possibilita perceber outras dinâmicas socioespaciais “(…) em constante movimento,
produzindo e disputando a cidade em suas margens e, portanto, deslocando-as continuamente” (ROSA, 2018, p.
190).
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mas os dados de 2010 revelaram que 19,1% dos residentes possuíam automóvel e 5,3%,
motocicleta (SEI, 2013, p. 21). Isso confirma a cultura histórica desse território para se
locomover por outras formas de mobilidade que não são a do transporte individual, o que
inclui o uso de transporte público e também os modos ativos de transporte (caminhabilidade,
bicicleta e outros). Se há um permanência a ser destacada no CAS é que, há séculos, o
caminhar é sua principal e mais importante forma de locomoção. Temas que serão
aprofundados nos próximos capítulos.
O geógrafo Milton Santos (2008) escreveu um dos principais estudos sobre esse
território, ainda em 1958. Ele pontuou as grandes transformações do CAS em função do
surgimento do automóvel, em 1901, e depois com o bonde elétrico, em 1904, fatos que
exigiram uma radical “adaptação da velha estrutura” da cidade (SANTOS, 2008, p. 109). Ao
abordar a complexidade da pesquisa nessa região, “resultante do encontro de fatores tão
diferentes”, Santos foi categórico ao ressaltar alguns efeitos das mobilidades:
Os transportes, por sua vez, se são uma consequência, um resultado do
dinamismo urbano, adaptando-se antes mal que bem às estruturas antigas,
são, por outro lado, uma causa de transformação não apenas da paisagem
como da estrutura, pois estimulam a implantação de novas funções nas ruas a
que servem. (SANTOS, 2008, p. 31)

Santos (2008, p. 163) será um dos primeiros a atribuir aos meios de transporte as
razões para a expansão da cidade e a consequente “degradação” da área central e histórica de
Salvador. Primeiro com a instalação dos bondes no final do século XIX e depois com ao
advento e incentivo ao transporte individual, fatores determinantes para as transformações
dessa região.
Em uma análise mais profunda, notamos que o impacto dos ordenamentos urbanos,
dos fluidos e das tecnologias da mobilidade constituíram, primeiro, a transformação da cidade
num entreposto comercial eficiente. Posteriormente, após a fixação do colonizador, a ideia foi
transformar Salvador na “Lisboa das Américas” (SAMPAIO, 1998, p.62). Esses
acontecimentos, lidos a partir do novo paradigma da mobilidade, possibilitaram evidenciar,
nesta tese, o que já estava sugerido em muitos estudos: a centralidade das mobilidades para o
CAS.
As transformações históricas que aconteceram no CAS, tanto em termos do
aparecimento de corpos como em termos de transformações urbanas, revelam o evidente
agenciamento entre seres humanos e as tecnologias, interferindo em processos de
subjetivações e dessubjetivações, contribuindo com a mobilidade social, transformando a
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própria sociedade na medida em que esse território se movimentou e onde pessoas foram
movidas por ele.
Ruptura e permanência desenham os movimentos urbanos que caracterizam
determinado tempo. Entretanto, enquanto núcleo formador da capital baiana e em decorrência
de sua própria topografia, essa sístole e diástole urbana, acelerada, em movimentos quase
nunca dissociados de interesses econômicos, construiu marcas profundas de desestruturação
social em decorrências de mudanças radicais no espaço citadino. Nesse sentido, vou me valer
nesta seção do método progressivo-regressivo (LEFEBVRE, 1991a), marxista em sua
essência, para pensar os movimentos de ruptura e permanência no CAS e que estiveram
ligados à mobilidade.
Retomemos, então, os primeiros escritos de Marx. Para ele, os seres humanos como
seres sociais produzem sua própria vida e mundo. Não existe nada na sociedade ou na história
que não tenha sido produzido. A produção, nesse sentido amplo, abarca uma multiplicidade de
obras e depende de um “corpo social”: “Finalmente, a produção também não é somente
produção particular. Ao contrário, é sempre um certo corpo social, um sujeito social em
atividade em uma totalidade maior ou menor de ramos de produção” (MARX, 2011, p. 5758). Para ele, nenhuma produção é possível sem “passado acumulado”.
Assim, o método regressivo-progressivo consistirá em uma análise histórica das
mudanças do espaço citadino ao longo dos séculos. Henri Lefebvre (1991a) toma como ponto
de partida as “realidades do presente” e, aqui nesta tese, especificamente, consiste em notar as
modificações no espaço urbano e também nas subjetividades a partir das mobilidades. Nesse
processo da busca pela produção do espaço, atua-se “retroativamente” sobre o passado, “(…)
revelando aspectos e momentos dele até então incompreendidos. O passado aparece sob uma
luz diferente e, portanto, o processo pelo qual esse passado se torna o presente também
assume outro aspecto” (LEFEBVRE, 1991a, p. 65)8.
O próprio uso do novo paradigma da mobilidade nesta investigação já faz emergir um
outro passado de Salvador, pois utiliza-se os fenômenos móveis para constituir esses outros
tempos e suas interferência no presente. Quando Stefan Zweig (1941) afirmou que estar na
Bahia era estar em vários séculos diferentes, ele de certa forma confirmava o pressuposto
lefebvriano de que o passado também se presentifica em temporalidades que se expressam na
cidade atual. Mesmo sentimento que temos ao ver que as carroças que transportavam
8 Tradução do autor, no original: “The production of space, having attained the conceptual and linguistic level,
acts retroactively upon the past, disclosing aspects and moments of it hitherto uncomprehended. The past appears
in a different light, and hence the process whereby that past becomes the present also takes on another aspect”.
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mercadorias do passado continuam a ser puxadas por homens negros nas áreas centrais da
cidade, no presente. Basta levantar cedo em um dia de semana na região da Avenida Sete de
Setembro, Praça da Piedade, para ver cenas que poderiam estar se desenrolando nos séculos
passados. Homens puxando mercadorias em becos estreitos com seus carrinhos de mão,
interferindo na rua e obrigando automóveis a cederem espaço para sua passagem. E que,
embora não exista mais a escravidão do ponto de vista do período histórico, pode-se afirmar
que corpos continuam retratando suas posições sociais no espaço urbano indicando
precariedade e vulnerabilidade. Ou seja, articular passado e presente pelo método lefebvriano
é notar que a área central de Salvador continua evidenciando formas de produção que
impactam em maneiras de estar nesse espaço e constituí-lo.
Historicamente, podemos afirmar que o Centro Antigo de Salvador se firmou como
um grande laboratório para essa produção humana. Primeiro, no período colonial, a partir da
resolução dos problemas da construção de uma cidade no cume de um acidente geológico,
facilitação da movimentação de mercadorias e pessoas; depois, pelos aspectos da inserção de
artefatos e dispositivos da modernidade e, em seguida, pelo alinhamento destes com as forças
do capitalismo e da especulação imobiliária. Essa produção vai se modificar em cada época
histórica, seja nos fluxos móveis de pessoas e coisas dentro desse território como também na
materialidade urbana: modificações radicais em ruas, monumentos, arquitetura e elementos
naturais de sua formação. Nem tudo permanece, quase tudo se transforma.
Ao analisar o valor como uma relação social, ou seja, a qualidade econômica daquilo
que é produzido, Karl Marx estabeleceu as diferenças entre valor de uso e valor de troca, uma
das bases do pensamento marxista. Para Marx, as mercadorias, não importa sua natureza, só
existem como valores. “O valor de troca desprendido das próprias mercadorias e ele próprio
existente junto delas como mercadoria é dinheiro”, afirmou (MARX, 2011, p. 140). A
propriedade do dinheiro como mercadoria universal, converte o dinheiro “em forma realizada
e sempre realizável do capital”; assim, Marx demonstra como o dinheiro passa a ser o
representante de todos os valores. Acontece que, a partir disso, Marx nos leva a pensar a
importância das mobilidades na circulação de mercadorias e na circulação de dinheiro quando
coloca questão do próprio “movimento” e do “grau da velocidade” desse movimento (MARX,
2011, p. 198). Daí que as mobilidades e os sistemas de locomoção/circulação passam a ser
estruturantes dentro da cidade, contribuindo para sua transformação enquanto produção:
O caráter global do modo de produção determinará ambas, e mais
diretamente a circulação de mercadorias. A massa dos trocadores (população
total); sua distribuição em cidade e campo; a quantidade absoluta de
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mercadorias, de produtos e de agentes de produção; a massa relativa das
mercadorias postas em circulação; o desenvolvimento dos meios de
comunicação e de transporte, no duplo sentido de que determina tanto o
círculo daqueles que trocam entre si, dos que entram em contato, como a
velocidade com que a matéria-prima chega aos produtores e o produto, aos
consumidores; finalmente, o desenvolvimento da indústria que concentra
diferentes ramos de produção, p. ex., fiação, tecelagem, tinturaria etc., e
torna, assim, supérflua uma série de atos de troca intermediários. A
circulação de mercadorias é o pressuposto original da circulação de dinheiro.
Ver até onde esta última determina, por sua vez, a circulação de mercadorias.
(MARX, 2011, p. 198)

Ou seja, para que pessoas e mercadorias circulem é preciso “instrumentos de
transporte” e Marx afirmou que isso não pode ser feito pelo dinheiro, já que este é um pedaço
de papel simbólico: “A efetiva circulação das mercadorias no espaço e no tempo não é
executada pelo dinheiro” (MARX, 2011, p. 208). As mercadorias necessitam de meios de
locomoção para a circulação de mercadorias como carroças, cavalos, pessoas, carros, estradas,
etc. Pois a análise regressiva progressiva está interessada justamente na modificação dos
meios materiais dessa circulação/mobilidade.
Como cidade que se firma enquanto um entreposto colonial e, portanto, comercial, os
aspectos frisados por Marx para estruturar os esboços de uma crítica da economia política
contribuem para explicar não só a perda de centralidade econômica de Salvador, mas em
como a vida social e as mobilidades acompanharam e foram reflexos dessas medidas. São as
mudanças sócio culturais e a imposição de novos padrões econômicos que “moveram” esse
território.
No século XVI, a economia do escambo foi substituída pela cultura da cana-de-açúcar.
Naquela época, a cidade já contava com oito mil habitantes e “sua função portuária crescia, ao
lado das funções primitivas: administrativa e militar” (SANTOS, 2008, p. 40). Para Antônio
Risério, a “empresa açucareira” foi uma empreitada típica da “rede de relações mundiais que
se instaurou a partir das grandes navegações oceânicas” (RISÉRIO, 2004, p. 154).
Naquele século, o espaço relativamente urbano de Salvador era a área portuária e o
platô onde se instalou a igreja e as primeiras residências. Na Cidade Baixa dava-se a chegada
dos produtos e o envio desses para a Metrópole, era o local mais movimentado de Salvador;
na Cidade Alta, residia o corpo que governava a cidade e sua elite: “O penhasco que separa
fisicamente as duas partes da cidade servia para dividi-la socialmente, numa organização do
espaço urbano que lembra outras cidades portuguesas mundo afora” (GRAHAM, 2010, p.
27). Para esses ricos do “alto” havia a oportunidade de consumir os artigos importados de
além-mar, “especialmente vinho e azeite de oliva”, mas, para a maioria dos mortais, o
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sustento vinha da farinha de mandioca e da carne, itens básicos na dieta dos habitantes de
Salvador (GRAHAM, 2010, p. 17). Eram dois mundos divididos: a Cidade Baixa com suas
ruas sujas, celeiro público e trapiches; e a Cidade Alta com suas casas elegantes, igrejas e
escritórios de governo.
A farinha e tudo que se consumia na cidade vinha do entorno da baía, em trânsitos
diários de embarcações. Historiadores como Wanderley Pinho (1968) afirmaram que, desde o
princípio, Salvador já estabelecia formas de comunicação marítima com o mundo e,
especialmente, com o local de sua produção agrícola estabelecido no entorno da Baía de
Todos os Santos: o Recôncavo baiano. Paulo Ormindo de Azevedo (2011) afirmou que
Salvador, por quatro séculos, exerceu centralidade “muito forte” em todo o Recôncavo 9. No
século XVII, já com mais ou menos 10 mil habitantes (SANTOS, 2008, p. 41), Salvador
continuou a estabelecer múltiplos vínculos com esta região economicamente central para sua
sobrevivência e abastecimento:
Havia uma articulação orgânica entre os espaços urbano e rural. Salvador
não vivia sem o seu Recôncavo, o Recôncavo não viva sem a sua capital. As
muitas águas da região, fossem elas praieiras ou interioranas, marítimas ou
fluviais, eram constantemente cruzadas nas mais variadas direções com as
barcas, os saveiros e as canoas transportando, de um lado para o outro,
númeras e inúmeras mercadorias. (RISÉRIO, 2004, p. 246)

Nas vias públicas, a circulação de

mercadorias era feita por pessoas negras

escravizadas que chegavam ao território baiano desde o século XVI, já que a Bahia foi umas
“principais regiões escravistas do Atlântico” (REIS, 2019, p. 15). Eram elas que uniam esses
dois mundos tão diferentes na organização e no aspecto, baixo e alto, uma área notadamente
de descarrego de produção e a outra para onde os produtos precisavam ser levados. Os/as
negros/as escravizados/as eram os/as principais responsáveis pela movimentação dessa
produção, principalmente com o trabalho dos denominados “ganhadores” ou “escravos de
ganho’ (REIS, 2019), que foram os/as protagonistas de um dos primeiros levantes que tiveram
ligação com a mobilidade, como veremos mais a frente.
Para se compreender essas mobilidades naqueles séculos iniciais é preciso pensar num
território muito precário do ponto de vista da urbanidade: um quinto das ruas de Salvador
eram de ladeiras e “levar coisas entre as cidades baixa e alta representava um desafio”. Ruas
estreitas, íngremes, sinuosas que impossibilitava o uso de veículos de roda “e apresentavam
9 Ao se debruçar sobre a urbanização e arquitetura do Recôncavo, Paulo Ormindo vai concordar com Milton
Santos (1998) e afirmar que o “Recôncavo foi sempre mais um conceito histórico que uma unidade fisiográfica”.
Esse espaço varia no tempo, em função de ciclos econômicos, que vai da agroindústria açucareira até o ciclo do
petróleo (AZEVEDO, 2011, p. 207).
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dificuldades até para cavalos e mulas10, especialmente porque a chuva, mesmo a mais
passageira, podia produzir “torrentes” que cavavam profundas trincheiras” (GRAHAM, 2010,
p. 41 – aspas do autor). Diante dessa realidade topográfica, pessoas escravizadas moviam
tudo, “viabilizando a vida comercial da cidade”.
Em grande medida, pensando sobre as permanências do passado ou nas sobreposições
temporais no espaço, as quais se referiu Lefebvre (2001), é compreensível que Salvador e seu
atual CAS ainda contem com a presença de um grande fluxo de pessoas que continuam a
manter um comércio de rua bastante pujante. Há uma prática social histórica móvel e que
atravessou esses séculos determinando as relações de produção nesse território e que hoje
estão expressas no enorme fluxo de pessoas que vendem mingau, acarajé, frutas, bugigangas
chinesas e muitos outros produtos nas ruas do Centro Antigo. Embora tenham seus pontos
fixos e preferenciais, elas podem se mover para onde quiserem, fugindo da fiscalização
municipal.
Mas, voltando àqueles séculos e talvez isso tenha permanecido nos de dias de hoje:
não havia harmonia racial no espaço urbano de Salvador. No caso dos indígenas, houve muita
revolta, desde o início. Além da fortificação do núcleo administrativo, a meta do governo
geral era “promover a passagem do estágio de pilhagem para o de exploração das riquezas
naturais” (PARAÍSO, 2011, p. 73) e “apaziguar” os índios, mão de obra que já existia ali e
que foi explorada como força de trabalho escravo. Sem isso, o empreendimento colonial
corria riscos.
Os jesuítas foram fundamentais nesse trabalho, trabalhando na catequização e
“civilização” dos aldeamentos ao redor do núcleo central da cidade. O casamento interétnico
se tornou uma estratégia política e econômica, tendo sido extremamente significativo e
numeroso. As uniões matrimoniais definiam as teias de relações sociais, “(…) isto é, as
relações de autoridade, as econômicas, as de cooperação e as de ritual. Os tupis não eram
exceção quanto à importância dos matrimônios como ordenadores da sua sociedade”
(PARAÍSO, 2011, p. 75). Também não faltaram acusações ao colonizador por adotar a prática
da “poligamia”, o que fez com que Paraíso (2011) afirmasse que “os lusitanos teriam se
tupinizado”. De toda sorte, a historiadora revela como o casamento compulsório serviu como
uma tecnologia colonial para forçar regras de solidariedade entre os colonos e os colonizados.
10 No século XVIII, há relatos de que a topografia da cidade também impedia o transporte de carne bovina do
matadouro para os açougues. O transporte não acontecia em carroças pela dificuldade do terreno e, por conta do
peso, transportava-se diretamente no lombo dos cavalos ou mulas. Mais que a preocupação com a imundice das
ruas, a preocupação era o “suor e imundice” dos cavalos. A câmara determinou, em 1790, que os “condutores de
quartos” deviam forrar o cavalos antes de colocar a carne (GRAHAM, 2010, p. 215).
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A aliança significou mão de obra garantida para o empreendimento colonial e a incorporação
de indígenas escravizados em aldeias inimigas, já que a guerra era um dos motores da vida
social indígena.
Paradoxalmente e, em última instância, a ideia era eliminar índios e africanos, e toda a
sua cultura “bárbara”, ao tempo que a força de produção de ambos era necessária para a
movimentação das lavouras e para o transporte e venda dos recursos naturais. O que os
portugueses queriam era apenas e unicamente a força de trabalho desses corpos. O que era
impossível, já que as práticas sociais desses grupos se diferiam em muito daquelas desejadas
pelo colonizador europeu cristão moderno e que também influenciavam a vida desta cidade.
Veremos que por trás do projeto da modernidade, no qual as mobilidades ocuparam um papel
central, a ideia era eliminar os traços de uma cidade nitidamente africana. Está registrado na
história: os negros representaram perigo para sociedade branca soteropolitana, desde sempre,
mas especialmente após a Revolta dos Malês de 1835.
Mas como se livrar da influência africana, se eram estas pessoas escravizadas que
circulavam no precário espaço urbano, movimentando toda a economia? Nestes séculos
iniciais, as ruas eram ocupadas, majoritariamente, pelos mais pobres, pela população
escravizada, além dos homens da elite e comerciantes europeus que detinham o controle da
produção material com suas lojas e armazéns. Nos relatos dos viajantes, ficou evidente que as
mulheres, e obviamente aqui se trata das mulheres cisgêneras da elite branca da cidade, não
saiam no espaço urbano, exceto para irem à Igreja:
Além disso, aquelas senhoras não andavam. Eram carregadas mesmo. Saíam
assim aparatosas, em cadeiras que eram carregadas por parelhas de negros
escravizados. No século XVII eram levadas em redes, protegendo-se, é
claro, do sol inclemente dos trópicos. Em seguida, vieram as chamadas
cadeiras de arruar. Um luxo. E assim elas eram conduzidas, em meio ao seu
cortejo privado de mulatas e negras engalanadas, fosse para um igreja ou
para uma festa num dos sobrados ricos da cidade (…) o desejo patriarcal
insistia na fêmea submissa, ignorante, tutelada pelo pai ou pelo marido.
(RISÉRIO, 2004, p. 268)

O que esperar de uma cidade que nunca produziu nenhuma mercadoria, que
funcionava, há séculos, como um entreposto comercial e colonial? Os estudiosos são
unânimes em afirmar que as bases da cidade de Salvador estão ancoradas em uma base única
e essencialmente comercial. Daí que, em geral, os processos urbanos, na maioria do mundo,
aconteceram em cidades industriais que constituíram a modernidade do trabalho,
estabelecendo organização social a partir desta produção e criando, assim, a sua urbanidade.
Esse fator será um dos pontos principais a explicar a falta de crescimento estruturado na
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cidade de Salvador, sendo este dependente apenas da circulação de mercadorias e sujeito às
modificações históricas desta produção não industrial. É também a força dessa produção que
vai determinar o que permanece e o que se transforma, sem se importar com tradição ou com
a própria história, até mesmo porque o sentido de “preservação” do dito patrimônio histórico é
um conceito contemporâneo.
A “Idade de Ouro de Salvador”, segundo Pedro de Almeida Vasconcelos (2016), é o
período que vai de 1650, auge da produção dos engenhos de cana, até 1763, quando a cidade
perdeu sua relevância nacional com a transferência da capital para o Rio de Janeiro. O fluxo
de mercadorias foi a marca principal da cidade até o final do século XVIII, quando a Salvador
já contava com 40 mil habitantes (SANTOS, 2008, p. 41). Se do ponto de vista econômico,
ser um entreposto comercial só representou capital especulativo para cidade, do ponto de vista
cultural, a movimentação de navios e de mercadorias propiciou trocas importantíssimas que
contribuíram em muito para a formação cultural baiana e sua rica diversidade, o que é
enfatizado pelos estudos de Antônio Risério (2004). Ao longo destes séculos, o tráfico de
pessoas escravizadas e a movimentação de mercadorias garantiram trocas intensas no porto da
cidade que, apesar da queda ou variação da produção, liderou as exportações brasileiras até o
final do século XVIII. Mesmo na primeira metade do século XIX, há relatos de intensa
movimentação no porto, a exemplo do relato dos 360 navios que entraram em Salvador com
produtos importados, em 1807, ou dos 2 mil navios/ano por volta de 1818 (VASCONCELOS,
2016, p. 137).
Essa movimentação de mercadorias também contribuiu com a urbanidade,
principalmente, na Cidade Baixa, atual região do Comércio, uma das áreas mais
transformadas do Centro Antigo. Novos aterros e melhorias do sistema viário visaram adaptar
a cidade aos novos meios de mobilidade do século XIX: “as principais artérias do Comércio
começaram a ser pavimentadas em 1850” e, em 1867, “o primeiro calçamento” até o Bonfim;
a partir da década de 70 dos 1800, houve o aperfeiçoamento do elevador hidráulico e a
construção da Ladeira da Montanha (VASCONCELOS, 2016, p. 272).
Salvador era responsável pelo abastecimento de enormes frotas de navios, o que
provocou, inclusive, escassez de mercadoria para os moradores da cidade. Mas por trás
desses tempos áureos do ponto de vista econômico e relativo processo de urbanização, temos
uma sociedade totalmente escravocrata, movida pela intensa movimentação de navios que
faziam a travessia atlântica carregados de corpos negros, mesmo após a proibição do tráfico.
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Uma sociedade que conviveu por centenas de anos com essa realidade e se fez dependente do
sistema escravocrata por conveniência econômica.
No século XVIII estimava-se que metade da população de Salvador era formada por
pessoas negras escravizadas. Como conviver numa cidade onde 50% de sua população vive
sob condições desumanas, sem direito ao seu próprio corpo? Que tipo de subjetividade é
produzida nesse campo urbano, no qual a rua é vista como um lugar perigoso e proibido, onde
o ir e vir está circunscrito a diversas condições de mobilidade? Uma cidade onde violências,
ataques, esfaqueamentos eram questões comuns do cotidiano, justamente por se tratar de um
espaço totalmente desigual e sem humanidade, no qual os mais fracos se defendiam e se
vingavam como podiam.
É difícil responder a essa pergunta, salvo se consultarmos fontes primárias como
arquivos de instituições administrativas e coloniais, cartas régias, relatos de viajantes e os
documentos produzidos pela igreja. Numa sociedade totalmente subjugada aos poderes
eclesiásticos, no qual a presença da Igreja, inclusive no espaço arquitetônico e urbano, tem
uma profunda influência na vida da gente na cidade11, o papel do catolicismo foi
determinante.
As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (VIDE, 2011) 12, publicadas pela
primeira vez em 1707, são pistas de quais normativas influenciavam a vida urbana e as
subjetividades no início do século XVIII. O livro com mais de 700 páginas estabeleceu uma
série de regras e comportamentos para os “fiéis” da igreja, deu detalhes de como “escravos”
deveriam ser batizados, como deveriam ser realizados os casamentos, regras de conduta nas
ruas, os tipos de proibições, “denúncia de hereges”, além da recomendação de livros com
doutrinas “impuras” que não deveriam ser lidos. Como os portos eram a porta de entrada
dessas novas ideias, havia recomendações explícitas de que se deveria inquirir o capitão do
navio se livros desse tipo chegassem ou fossem remetidos a alguém (VIDE, 2011, p. 7-8).
Uma das marcas desses séculos, em termos de ocupação da cidade, eram as procissões,
o ato de caminhar em multidão na rua de um lugar sagrado para outro. Tradição católica, mas
muito praticada no mundo lusitano, as procissões eram um dos únicos momentos em que se
autorizava a presença pública de corpos femininos da elite. Numa cidade marcada pela
violência, perigo e masculinização, estas mulheres estavam fadadas ao confinamento do lar.
11 Sobre a igreja como agente estruturador da vida na cidade de Salvador, ver Pedro de Almeida Vasconcelos
(2020).
12 As Constituições foram republicadas uma única vez, em 1853 e foram reeditadas, em 2011, por iniciativa do
Conselho Editorial do Senado Federal do Brasil.
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As Constituições do Arcebispado deixavam bastante evidente a maneira como tais procissões
deveriam acontecer dentro da “ordem” e sob a autorização imprescindível “por escrito” da
instituição católica. Vemos aqui a tentativa máxima do controle da rua, no qual a mobilidade,
a partir do ato de caminhar, está sob judice da autoridade eclesiástica. As procissões eram
estabelecidas, previamente, em calendário determinado pelo Arcebispado e somente por
religiosos das ordens autorizadas pelo poder central. Todas as procissões deveriam se fazer
“com toda decência”. Caso a procissão ocorresse a noite, as mulheres estavam
permanentemente proibidas de participar, “sob pena de excomunhão” (VIDE, 2011, p. 192193). No momento da procissão, nenhum homem poderia estar na janela das residências e
deviam se postar de joelhos quando o cortejo passasse nas ruas.
Sem dúvida, esse controle dos fiéis, devia-se ao fato de que a população negra também
se aproveitava dos dias de procissão para exibir seus “batuques” (RISÉRIO, 2004, p. 260).
Em termos morais e culturais, o “outro” era a medida daquilo que se desviava dos bons
costumes da elite. Era preciso disciplinar uma cidade que ainda possuía um caráter rural e
onde havia práticas de sexo no espaço urbano, principalmente com aqueles que, ao contrário
do que sua posição social definia, tinham mais liberdade para experimentação do corpo do
que a elite hegemônica13. A Constituição também deixava evidente que o espaço público
precisava manter uma distinção entre os gêneros, sendo proibido ao homem se “vestir em traje
de mulher” e praticar a “sodomia”, numa clara alusão aos corpos dissidentes das normas de
gênero e da sexualidade, levando-nos supor, que essas pessoas não apenas existiam, mas
marcavam sua presença na cidade14.
A parte 4 do livro das Constituições versa no título I sobre o crime de heresia ou
judaísmo, denunciados ao Tribunal do Santo Ofício, e que deveriam ser punidos com
espiações no espaço público. Como heresia estava o que chamam de “Arte Mágica”: fantasias,
transmutações de corpos e vozes e “outras cousas que excedem a efficacia de cousas
naturaes”. Se o herege fosse plebeu, incorria a pena de excomunhão e o fiel era posto na porta
da Igreja da Sé em penitência pública. Se fosse pego pela segunda vez em heresia, poderia ser
enviado para África. Se a pessoa fosse nobre pagaria multa pela primeira vez e, caso
cometesse o delito novamente, também seria exilada em África. O título IV diz respeito aos
13 Aqui me refiro especificamente ao relatado por Richard Graham (2010, p. 105). O historiador encontrou
relatos de que, no século XIX, as mulheres negras que trabalhavam como ganhadoras ou que vendiam comida
aos prisioneiros e guardas das prisões, flertavam com os mesmos. Quando pegavam água na fonte pública,
aproveitavam para “conversar” e fazer uso das “moitas” que estavam próximas.
14 Op. Cit., p. 327, art. 939, p. 332, art. 959. Para mais informações sobre a homossexualidade no Brasil
Colônia, ver Luiz Mott (1992).
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pactos com o demônio e feitiçaria e tem o nítido objetivo de atingir as pessoas negras com
tradições e práticas não cristãs. Podiam sofrer penas aqueles que invocassem “feitiçarias para
o mal ou para o bem”, principalmente com o uso de pedras e “cousas sagradas” (VIDE, 2011,
p. 314-315).
É evidente que no nascente século XVIII, louvado como o Século das Luzes na
Europa, mas que nunca se preocupara com a empreitada colonial no Novo Mundo e a
desumanização dos não europeus, a fogueira da inquisição já não aterrorizava como na Contra
Reforma. Mas ainda há fortes tentativas de controle dos corpos que desviassem das
normativas sociais impostas por uma sociedade extremamente disciplinar, mesmo em se
tratando de uma cidade tropical sob a influência de outras culturas, cosmovisões e formas de
vida. Na urbanidade que se constituía lentamente com o passar dos anos, era preciso extinguir,
nem que fosse nos aspectos dos costumes, aquilo que representava o inverso dos valores
europeus e coloniais.
Esse verdadeiro manual de regras e normas disciplinares, evidente nas Constituições
do Arcebispados, é fruto do que foi estabelecido pela modernidade nas sociedades
disciplinares europeias e que não tardaram a chegar nessas bandas tropicais, fomentando e
produzindo subjetividades, manerias de aparição nesse espaço público. Por mais que alguns
estudiosos tentem vislumbrar uma sociedade pacificada ou ajustada segundos os arranjos do
pressuposto multicultural, não posso deixar de ressaltar que, em termos de processos de
subjetivação, deve ter sido extremamente violento a imposição dessas condutas,
principalmente para ampla maioria de pessoas não cristãs que representavam metade da
população. Tanto foi violento, que tais imposições não foram aceitas de maneira pacífica,
principalmente pelas pessoas racializadas, o que vai explodir em conflitos urbanos nos século
XVIII, XIX e também no século XXI.
Ainda que se tentasse controlar o fluxo de informação e influências culturais,
movimentação refletidas no espaço urbano, não se podia negar que, até então, Salvador era
uma cidade de estrangeiros e negra. O cosmopolitismo estava expresso na grande população
escravizada que vinha de África e na enorme massa de comerciantes e negociantes europeus.
A internacionalização da cidade não era apenas pelo “trânsito de mercadorias” e, como afirma
Risério, “nem apenas ao fato do Brasil ter se convertido em base do contrabando de produtos
ingleses para a América do Sul”. A “internacionalização” vinha também pela circulação de
“bens simbólicos” (RISÉRIO, 2004, p. 256). Isso permanece, sem dúvida, pois Salvador
continua sendo um dos lugares mais cosmopolitas do Brasil, no qual a circulação e troca de
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bens simbólicos transforma essa cidade em um caldeirão importantíssimo para a produção
cultural do país15.
No século XVIII, Salvador já era uma cidade estabelecida, com um espaço urbano
relativo e marcado por essas influências móveis que foram propiciadas ao longo dos séculos
da empreitada colonial. Apesar disso, cidade não cresceu muito em termos territoriais, pois
sua principal razão de ser estava voltada para dentro da baía: a principal mobilidade nesses
séculos aconteceu pelas águas em sua comunicação vital com o Recôncavo. É óbvio que
existiam caminhos e trilhas por terra, mas muitas intransitáveis, mal conservadas, e que só
seriam efetivamente transformadas com o advento do automóvel, quase dois séculos depois.
Mesmo para ir a bairros mais próximos como Monte Serrat ou Ribeira, as pessoas preferiam ir
por mar (RISÉRIO, 2004).
A primeira grande ruptura da região aconteceu justamente quando se tem a queda da
produção açucareira, mesmo que ela tenha sido retomada com mais ou menos força nos
séculos seguintes. As disputas comerciais com a produção da cana na América caribenha, a
descoberta das minas na região sudeste e a transferência da capital brasileira no século XVIII
para o Rio de Janeiro foram acontecimentos fundamentais para se compreender “o
deslocamento de grandes massas de população para o interior”, o que vai refletir na falta de
crescimento da cidade entre o meio e o fim daquele século (SANTOS, 2008, p. 41-43). O
crescimento foi retomado a partir do 1808 com a chegada da família Real e a abertura dos
portos às nações amigas (GRAHAM, 2010). Mas podemos afirmar que, nos ciclos de
expansão e decadência econômica variáveis nesses séculos, Salvador só recuperou a
importância econômica e estratégica com a descoberta do primeiro poço de petróleo, em
1939, “que iria, no período seguinte, transformar a economia regional” (VASCONCELOS,
2016, p. 326).
No final do século XIX, a chamada Cidade Alta já não era tão exclusiva e tinha
passado por transformações, “abrigando cafés, farmácias, pousadas e lojas de varejo”
(GRAHAM, 2010, p. 32). A cidade se constituía enquanto um centro urbano tradicional, mas,
ao mesmo tempo, “parada no tempo”, ou nas palavras de Antônio Risério (2004),
“destinatária passiva da Revolução Industrial”. Para o antropólogo, a cidade se recolheu,
voltou-se produtivamente para seu mar interior, no circuito capital-ilhas-Recôncavo.
Entretanto, conforme ressalta Milton Santos (2008, p. 44), na segunda metade do século XIX,
a cidade também passou a sofrer os impactos de ser a “vanguarda” do desenvolvimento
15 Sobre esse tema, ver o conceito de Terceira Diáspora de Goli Guerreiro (2010).
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ferroviário no Brasil. Com financiamento de investidores ingleses, a Bahia and San
Francisco Railway Company foi criada em Londres, em janeiro de 1856. Com equipe
formada também por estrangeiros e equipamentos importados da Inglaterra, em 1863 foi
inaugurado o primeiro trecho de 122 quilômetros da ferrovia que ligaria Salvador a
Alagoinhas (SAMPAIO, 2005, p. 158). O restante do percurso até Juazeiro (453 km) só ficou
pronto em 1896, 40 anos depois da criação da companhia.
Até então, em praticamente três séculos e meio, toda a movimentação de mercadorias
e pessoas se dava, principalmente, pelo mar, ou para o Recôncavo, ou para a Metrópole
portuguesa e, posteriormente, para as nações amigas em cada um dos ciclos econômicos
alicerçado na produção de commodities. Até o século XIX, a cidade ficou ilhada,
configurando-se como um período de isolamento da região no contexto brasileiro, assentada
sobre os “limites da navegação nos rios” como afirmou Milton Santos e com uma marca na
paisagem urbana: “os sobrados que, hoje, belos porém degradados são a lembrança de um rico
passado” (SANTOS, 2008, p. 45).
A partir desta breve reconstrução histórica, temos uma ideia de como se deu a
formação da cidade de Salvador e o seu Centro Antigo, sinônimos do mesmo território até o
final do século XIX. Percebemos que a primeira grande ruptura tratou-se da mudança radical
dos processos de produção econômica e que influenciaram certo tipo de mobilidade, até então
totalmente atrelados à navegação. Produção econômica que terá relevância até 1873, quando a
cidade ainda tinha o porto mais movimentado do país (SAMPAIO, 2005, p. 17), mesmo com
as mudanças.
Com a Independência, em 1823, Salvador agitou-se por uma série de rebeliões urbanas
e também por influência das ideias que chegavam das mudanças político sociais europeias. O
impacto da guerra de Independência também fez a população modificar a ideia que tinha do
governo, escancarou as diferenças entre brasileiros e portugueses, entre negros e pardos:
A milícia negra interrompeu o fornecimento de carne para a cidade, medida
crucial para impor um cerco. Marujos e capitães, na maioria homens de cor e
muitos deles escravos, optaram, no geral, por levar a farinha de mandioca
para o exército insurgente e não para os portugueses refugiados na cidade,
apesar da tentação de ganhar muito dinheiro. A guerra ressaltou as diferenças
entre brasileiros e portugueses, e aproximou açucareiros brancos de marujos
e soldados não brancos (GRAHAM, 2010, p. 369)

Com tamanha agitação social, guerra de Independência, Revolução dos Malês,
mudança da geopolítica nacional que vinha acontecendo há um séculos, outros entendimentos
sobre a cidade foram se impondo.
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A partir da segunda metade do século XIX, novas transformações no espaço citadino
determinaram a expansão da cidade para além do Centro Antigo. Encontrando oportunidade
de tornar-se um centro regional, concentrando “recursos financeiros, econômicos, sociais e
políticos” (SANTOS, 2008, p. 45), Salvador teve uma grande expansão demográfica. A cidade
atingiu os 129 mil habitantes, em 1872, e chegou aos 174 mil, em 1890. O fim do ciclo da
mineração atraiu cada vez mais pessoas para a cidade litorânea. A evolução demográfica
aumentou a necessidade de novas vias de comunicação que mobilizaram novos meios de
transporte, marcando as primeiras transformações radicais da cidade em função das
mobilidades:
(…) em 1855, são construídos viadutos para ligar Nazaré e Barbalho,
Federação e Pedra da Marca; em 1868, a cidade já possui os primeiros
transportes coletivos; em 1869, novas empresas de transporte se instalam;
em 1874, inaugura-se o elevador hidráulico (Carvalho, 1957), para favorecer
as comunicações da Cidade Alta com a Cidade Baixa, que é o centro
comercial. (SANTOS, 2008, p. 46)

A abolição da escravatura em 1888 trouxe consequências para as atividades agrícolas
que se beneficiavam do trabalho de pessoas escravizadas, o que aumentou ainda mais a
decadência econômica dos setores ligados à agricultura. Enquanto o Brasil dava os primeiros
passos em direção à industrialização, Salvador não tinha capital financeiro disponível para
esse salto. Como afirma Milton Santos (2008, p. 47), “a cidade continuava fiel ao seu antigo
papel de porto e cidade comercial”. As consequências disso é que a cidade entrou no século
XX com um crescimento baixo estimados em 280 mil habitantes na primeira do século XX,
número considerado exagerado por Milton Santos (2008).
Entre 1847 e 1859 foram construídas importantes estradas como a Estrada das
Boiadas, ligando Salvador à Feira de Santana, além de outras vias que ligavam São Caetano à
Pirajá, além de diversas pontes (VASCONCELOS, 2016, p. 229). Entre 1854 e 1891, os 17
projetos de “modernização” do porto de Salvador foram indeferidos pelo governo central
(ROSADO, 1983 apud SAMPAIO, 2005, p. 58). Apenas os portos do Rio de Janeiro e Santos
passaram por reformas e o indeferimento mostrava que a Bahia havia perdido o papel de
protagonista econômica em relação ao sul do país, fato sabido desde as descobertas das minas
de ouro em Minas Gerais no século XVIII. Ainda assim, sob influência da exploração colonial
inglesa no Brasil, a modernização encontrou outros caminhos através da mobilidade. Embora
a remodelação do porto nesse período tenha demorado 15 anos, enormes aterros na região do
Comércio aconteceram em virtude do novo cais, marcando novas transformações na cidade
em função da mobilidade.
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A revolução dos transportes com o automóvel e o bonde marcaram as novas
transformações do espaço urbano com o crescimento exponencial da cidade, alargamento de
ruas e a tentativa de implantação do projeto moderno. Nesse período, as linhas de transporte
se multiplicaram16 e houve aumento na circulação e movimentação de pessoas, entretanto, o
poder de influência da cidade diminuiu em termos regional e nacional, em virtude de sua
incapacidade de se industrializar. Milton Santos (2008) afirmou que as consequências desse
tipo crescimento foram que o nível de vida médio também não se elevou no ritmo desejável, o
interior agrícola não encontrou “encorajamento” para crescer no fornecimento de insumos,
empobrecendo cada vez mais “e sua população emigra para Salvador” (SANTOS, 2008, p.
55). O aumento da população aumentou mas não em virtude do dinamismo/crescimento da
cidade, mas por uma fuga do interior.
Maria Baqueiro Paraíso (2011) explicou que “as razões para a criação de um governo
geral na América portuguesa” foram muitas, mas todas vinculadas “à necessidade de efetivarse a conquista e a colonização e inserir a colônia no sistema produtivo do império lusitano”
(PARAÍSO, 2011, p. 82). Depois de diversas tentativas, a fundação de Salvador nasceu com
este propósito. Sua vocação portuária e comercial e, por consequência, a navegação, foi o tipo
de mobilidade que deu os “elementos originais” para este território, aos quais se referiu
Milton Santos (2008). Esse fato é curioso, pois a área mais densamente ocupada, o Centro
Antigo, foi a que apresentou as “maiores dificuldades de utilização” e ocupação do solo, que
foram decaindo com o passar dos séculos. A primeira dela foi a construção de uma cidade
fortificada em uma colina para impedir os ataques da gente da terra e de outras nações
europeias. Desafio para os próprios cidadãos que viviam numa espécie de prisão. Expandir a
cidade foi um desafio por muitos séculos, o que deflagrou um crescimento “pra dentro”, já
que toda a circulação de pessoas e mercadoria se dava essencialmente, para fora, na Baía de
Todos os Santos.

16 Entre 1850 e 1889, com as novas linhas de transporte público, a cidade se expandiu e aconteceu o
deslocamento da população que vivia na área central: “Em 1868 foi implantada uma linha com duas pequenas
locomotivas a vapor entre Bonfim e Itapagipe. Em 1869, após a compra da empresa Ariani em 1868, foi
inaugurada a primeira linha de bondes sobre tilhos de Salvador, realizada por animais, ligando Água de Meninos
ao Bonfim, na Cidade Baixa (…) Em 1877, uma linha alcançava o Rio Vermelho” (VASCONCELOS, 2016, p.
259).
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Figura 5: evolução urbana de
Salvador, segundo Milton Santos
(2008). Até o século XIX, a cidade
e o Centro Antigo de Salvador são
praticamente a mesma coisa.
Apenas no século XX a cidade
ganha a dimensão que tem hoje
com forte expansão de crescimento
para a região norte. Fonte: Milton
Santos (2008).

Com uma expansão desordenada, marca da urbanização brasileira ao longo da história,
em Salvador não houve um modo de produção que garantisse a sua estrutura enquanto cidade.
Apesar das diversas transformações que foram acontecendo no tecido urbano ao longo dos
séculos, é somente partir da segunda metade do século XIX e depois no século XX, que
aconteceram expansões urbanas significativas, conforme esquema de Milton Santos (Figura
5). Elas surgem com a instalação de infraestruturas de mobilidade alinhadas à modernidade,
com planos e seminários sobre a cidade, no intuito não de compreender a produção desse
espaço, os seus problemas, mas no sentido de colocar certo cientificismo e urbanismo em prol
de interesses notadamente capitais.
Tais reformas, planos e projetos de experimentação, embora implantados com menor
ou maior sucesso, apresentaram resistência na cidade, o que até hoje configura Salvador como
um dos locais onde a modernidade não se fixou efetivamente como em outras cidades
brasileiras. Essa hipótese também foi defendida por Jorge Almeida Uzêda (2006) quando
demonstrou que até a primeira metade do século XX, Salvador não tinha sido dominada pela
modernidade cultural e que o pensamento dominante era pré-moderno e pré-científico. Para
Uzêda, a modernidade que desejou um “padrão de serviços públicos” para todos encontrou
enormes dificuldades de ser implantada, o que ocorre até os dias de hoje. Limitando a
produção de uma “concepção de modernidade”, a questão ficou muito bem traduzida nas
disputas do espaço urbano e na força da tentativa de disciplinamento urbano: “Há um combate
entre o sujeito motorizado que quer a cidade organizada para ele e o pedestre que tinha o
domínio quase absoluto das ruas e agora tem que ser espremido nos passeios da cidade”
(UZÊDA, 2006, p. 25). Combate ainda evidente nos dias de hoje quando observamos as ruas
do Centro Antigo, principalmente.
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A célebre Semana de Urbanismo de 1935, promovida pela Sociedade dos Amigos de
Alberto Torres e pela Comissão Organizadora do Plano da Cidade, tentou introduzir os ares
modernos em Salvador e foi um marco do início de um pensamento sistemático urbanista.
Depois, surgiu o emblemático Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador EPUCS, em 1942, primeira tentativa de enxergar a cidade como um corpo totalizante com
vias à criação do primeiro plano diretor da cidade. A realização das propostas do Escritório
“na construção de um sistema de avenidas de vale” (VASCONCELOS, 2016, p. 369) só
aconteceu nos anos 70.
A circulação dos automóveis já era uma preocupação da semana de urbanismo de 35 e
deu a direção para novas rupturas no espaço urbano. A solução para o tráfego, que crescia ano
a ano, foram intervenções urbanas para permitir a fluidez, encurtar caminhos. Durante este
evento estabeleceram-se as diretrizes para a construção do túnel que liga a Baixa do Sapateiro
à área portuária, por exemplo. Registros nos anais falam de confabulações sobre uma “cidade
errada” e uma “cidade perfeita”, na qual qualquer traço de ruralidade deveria ser combatido. A
palestra do engenheiro José Lourença da Costa, membro da comissão afirmou que já havia
sido dada muita atenção ao “centro” (SEMANA DE URBANISMO, 1937, p. 60).
Na cidade que se buscava planejar e na qual se desenhava o futuro, procurava-se
“abrir” a cidade de 400 mil habitantes naquele ano de 1935 para uma ligação com o interior
pelas estradas. Longe da vida urbana pacata nos três séculos no qual o CAS se confundia com
Salvador, a expansão da cidade era um desejo expresso na palestra do presidente da
subcomissão da época, Nelson de Almeida Pinto. Para ele, “o homem é o polidor da cidade”,
o urbanismo na Bahia estava em fase de “engatinhamento” e urbanizar era “civilizar”. A
Avenida Sete de setembro, na época, era vista como “medula espinha”, “conduto do centros
motores”. A correção do tráfego, para Almeida Pinto, era uma questão de vontade, desde que
construções e “velharias” não se colocassem como aquilo que “emperra” o fluxo das cidades
(SEMANA DE URBANISMO, 1937, p. 71). Nesta época, a Comissão do Plano da Cidade
estava disposta a colocar a Bahia no século da velocidade, como ressaltou Almeida Pinto:
Somos do século da velocidade. Ei-lo, aí, visível em tudo sua presença é
universal. Velocidade coletiva, velocidade de conjunto e do povo. As
companhias de transporte atraem as clientelas pelos anúncios das
velocidades realizadas sobre certas linhas quer em terra, quer no mar ou
metamorfoseando os céus com as poderosas naves, mais pesadas que o ar.
Repetem-se os triunfos pela maior velocidade adquirida em reduzindo a
quase zéro o tempo das comunicações. (SEMANA DE URBANISMO, 1937,
p. 72)
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Trinta anos depois, as conquistas da velocidade, louvadas nos anos 30, pareciam
representar mais desvantagens do que vantagens. A política de incentivo ao automóvel e as
diversas transformações urbanas pareciam esgotar a vida urbana. Algo que havia sido
vislumbrado no passado não se concretizava no presente. As reclamações sobre o trânsito no
Centro Antigo de Salvador passam a ser cada vez mais recorrentes.
Em 1977, o I Seminário sobre o Centro da Cidade, promovido pelo Governo do Estado
e a Prefeitura Municipal, parecia refletir os erros das últimas décadas, trazendo discussões
específicas sobre aspectos da circulação urbana com enfoque nos transportes coletivos,
aspectos da circulação urbana em zonas centrais e circulação de pedestres. Um dos objetivos
do seminário foi fornecer subsídios para o Plano de Desenvolvimento Urbano de Salvador.
Outro objetivo foi “nivelar o entendimento dos agentes que conformam, modelam e alteram a
Zona Central” (SEMINÁRIO SOBRE O CENTRO DA CIDADE DO SALVADOR, 1977, p.
8). Pelos anais do evento, notamos seu caráter preservacionistas, numa postura bastante
diferente do espírito da Semana de Urbanismo de 1935. Um dos pontos discutidos foi o
investimento na recuperação do Pelourinho, na época estimada em 15 milhões de dólares e
que viria a acontecer nas décadas subsequentes.
Durante o Seminário dos anos 70, o arquiteto Heliodório Sampaio, ao falar sobre os
aspectos físicos da área central, defendeu que os usos e atividades deveriam ser pensados
primeiro como “uma necessidade da prática social dos vários grupos de usuários do espaço
urbano”, para depois pensar em ordenamento físico. Em virtude das modificações históricas
do CAS, o arquiteto falava em “inverdade histórica” sobre as mudanças realizadas pelo
espírito moderno:
(…) em poucos casos as demolições compatibilizam os custos com os
benefícios sociais resultantes, principalmente se considerarmos que as
estruturas arquitetônicas novas e modernisadoras, nem sempre estão ao
alcance da população de baixa renda, sem nenhuma capacidade de consumir
e manter os espaços sofisticados, provocando, assim, uma crescente
segregação do centro modernisado às populações de renda mais alta 17.

Nos anais, os textos criticavam a “reforma urbana” do tipo demolidora que influenciou
grande parte do urbanismo do final do século XIX até praticamente o pós-guerra. Demolições
que, nas palavras de Heliodório, não diziam respeito apenas ao setor privado e impulsionadas
pelo mercado e pela especulação imobiliária, mas também às obras públicas que propiciaram
a “abertura de canais de tráfego rápido”.

17 Op. Cit., p. 174.

70
Destacou-se nas discussões do Seminário de 77, críticas à negação violenta das
“relações espaço-temporais” do CAS, pisoteadas pelos “agentes de uma dinâmica”. O
arquiteto Mário Mendonça de Oliveira, ao falar sobre tais agentes, deu “especial destaque os
transportes, especialmente o famigerado automóvel”18. O professor Américo Simas Filho, da
UFBA, afirmou que a região central, em especial o Centro Histórico, era um “compacto nó
dentro da metrópole hodierna” e, nesse ir e vir no tempo histórico, fez uma balanço entre duas
cidades, demonstrando que, entre a permanência e a ruptura, perdia-se uma outra Salvador:
Nas ruas dessa área não se enfrentavam problemas de tráfego, a não ser de
pedestres, cavaleiros e dos raros carros de tração animal, enquanto nas
habitações existiam, normalmente, áreas livres que contribuiam para arejar
os quarteirões, aparentemente quentes19.

Valia tudo nas metas de expansão da nova Salvador vislumbrada em fins do século
XIX e início do XX e que depois passou por amplas reformas nos anos 70 sob a batuta de
Antônio Carlos Magalhães e, obviamente, em função do automóvel. De 1970 a 1978 foram
implantadas as avenidas Vale do Bonocô, Contorno, Suburbana, Vale do Canela, a segunda
pista da avenida Vasco da Gama, Magalhães Neto, Vale dos Barris, Avenida ACM, Garibaldi,
Juracy Magalhaẽs, Vale do Ogunjá, além da obra “que abriu o Miolo de Salvador”, a Avenida
Paralela (VASCONCELOS, 2016, p. 432). Algumas, a exemplo da Bonocô, Contorno, Vale
do Canelas, Barris, diretamente ligadas à área central, provocaram impactos significativos nos
fluxos do CAS.
O que se percebe ao fazer essa viagem histórica em Salvador é que, passados
praticamente três séculos, em articulações e movimentação para dentro, ou seja, tendo como
base material móvel a Baía de Todos os Santos, a cidade se viu na urgência de expansão por
terra já que todos os fluxos que levavam em direção ao mar haviam decaído
consideravelmente ao longo dos tempos. Isso vai significar um grande trauma e uma grande
nostalgia desses tempos que eram levados pela “gente do mar”. Além disso, a mobilidade
marítima era o grande elo da cadeia produtiva, integrando um sistema de abastecimento,
“ligando mestres de embarcação e donos de loja, transporte e venda a varejo, escravos em
barcos e escravos nas ruas”. Richard Graham (2010) detalhou essa rede unida e estruturada
pelas mobilidades:
(…) a rede de comércio envolvia um número ainda maior de participantes.
Incluía o produtor de mandioca que vendia a farinha para um pequeno
negociante de uma cidadezinha do Recôncavo; esse negociante que a
oferecia ao mestre de embarcação, que por sua vez a transportava para a
18 Op. Cit., p. 185.
19 Op. Cit., p. 201.
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cidade; o comerciante no celeiro público que comprava a farinha do dono do
barco e a vendia para um merceeiro; o carregador que a levava para loja,
muito provavelmente na cidade alta; e o merceeiro que a repassava para uma
vendedora de rua, possivelmente uma negra forra, vendê-la ao consumidor.
Era um complexo e vibrante sistema comercial. E, como na maioria dos
sistemas desse tipo, os participantes entendiam uns aos outros e aceitavam
mutuamente certas regras e práticas, ainda que por vezes as contestassem.
(GRAHAM, 2010, p. 194)

A mobilidade marítima significou também que as hierarquias impostas pelo sistema
escravocrata foram postas em xeque a todo tempo, pois muitas das pessoas escravizadas
tinham autonomia para conduzir suas embarcações. Essa fato fica evidente na declaração do
presidente da província, em 1834, conhecido por ser hostil aos africanos, e que teria aprovado
uma petição para excluir o povo preto dos serviços marítimos, entregando o serviço para os
“brasileiros nascidos livres”. A autoridade dizia ter acabado com o “desagradável espetáculo
de uma multidão de africanos meio nus, aglomerados nas escadas e [nas] pequenas
embarcações, o que dá uma triste ideia de nossa civilização ao estrangeiro que pela primeira
vez aqui desembarca” (GRAHAM, 2010, p. 192).
Como se vê, a baía e a mobilidade marítima que dominou suas águas naqueles séculos,
não serviram apenas para circulação de mercadorias, alimentos para abastecer a cidade. Ela se
constituiu como um grande território de intercâmbio cultural, relações e mudanças sociais,
papel que ela já desempenhava na época pré-colonial nas interações entre os indígenas.
Modificar a maneira de mobilidade, retirar a centralidade da baía como fator estrutural da
mobilidade deste território, modificou também a sociedade soteropolitana, pois em muitas
medidas “a posição social dos que viajavam por mar refletia a forma da sociedade em geral, e
para esses homens a vida era cheia de duros desafios de boas recompensas” (GRAHAM,
2010, p. 133).
A sociedade que se firmará após esse período, fomentou suas bases em novos
paradigmas modernos, no qual as rodas podem mais que todas as outras formas de
locomoção. A vitória das rodas sobre os barcos fez nascer uma outra Salvador que já não mais
encontrava sua base cultural e territorial no Centro Antigo. O capítulo final dessa disputa se
desenha nos dias de hoje na construção da ponte Salvador-Itaparica que deve enterrar de vez o
já sucateado transporte marítimo.
Nesta mudança que teve início na segunda metade do século XIX e se intensifica no
decorrer do século XX, a luta é contra os espíritos que “emperram” (como afirmado no
seminário de 1935), e se apegam naquela cidade que ficou perdida no alto de uma colina
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desde o século XVI. O espírito do século XX foi expansionista: atingir novos bairros, planejar
aquilo que durante séculos ficou restrito ao seu núcleo inicial. Este sim, planejado, desenhado
segundo os pressuposto do urbanismo medieval e depois pombalino, planos que
evidentemente não previam a transformação de Salvador em uma região metropolitana,
conceito inclusive muito distante do pensamento da época.
Nesses termos, se foi possível preservar o Centro Antigo de Salvador como uma área
notadamente simbólica, de valor cultural inestimável e, de certa forma, ponto de intersecção
entre as diversas culturas que formam esta cidade negra e cosmopolita, os cortes de avenidas
que se fazem sobre esse território para retirá-lo do isolamento, paradoxalmente, são os
mesmos que levaram à retirada das pessoas do área central.
Entretanto, não podemos deixar de lembrar que, no que diz respeito a essa ocupação,
ela tem se transformado pelo interesse especulativo em criar bolsões de luxo e privilégio ante
a pobreza de sua população “originária”, digamos assim. Sob a nítida precariedade da
população afrodescendente que ocupa áreas como o Centro Histórico, Dois de Julho, Gamboa,
Ladeira da Preguiça, Baixa dos Sapateiros, estabelecem-se marcos da uma nova arquitetura,
dos novos ricos, como o mega empreendimento denominado Mansão dos Cardeais, o
Trapiche Barnabé e o próprio Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, construído e louvado
dentro da nova velha promessa de “revitalização” do local. Ou seja, ao invés de projetos que
pudessem manter nessas áreas populações que ocupam esses espaços historicamente, rompese a lógica da ocupação urbana para dar vasão às áreas “luminosas” 20 (SANTOS, 2006) que só
tem como objetivo gerar mais especulação para a “valorização” de áreas a partir de sua
desvalorização humana e capital. Nesses empreendimentos, funciona a lógica extrema da
mobilidade individual e privada, de pessoas que apenas saem de suas moradas em suas
carruagens modernas, sem nenhum contato com o seu entorno.
Ao discutir a relação entre cultura e cidade, Ana Fernandes falou de “processos
hegemônicos” da produção da cidade enquanto “objeto cultural mercantilizável”, explicando
que tal mercantilização “(…) é um fenômeno de longa duração e tem constituído, de
diferentes formas, a sua história desde a chamada cidade antiga” (FERNANDES, 2006, p. 5120 Milton Santos (2006), ao refletir sobre a modernização contemporânea e mundialização dos lugares, vai falar
sobre vetores de desenvolvimento e de como os pobres encontram na cidade, a única possibilidade de
sobrevivência. Para o geógrafo, eram os pobres que “olhavam para o futuro”. Ao falar sobre essa cidade dividida,
ele afirmou: “Na cidade “luminosa”, moderna, hoje, a “naturalidade” do objeto técnico cria uma mecânica
rotineira, um sistema de gestos sem surpresa. Essa historicização da metafísica crava no organismo urbano áreas
constituídas ao sabor da modernidade e que se justapõem, superpõem e contrapõem ao uso da cidade onde vivem
os pobres, nas zonas urbanas “opacas”. Estas são os espaços do aproximativo e da criatividade, opostos às zonas
luminosas espaços da exatidão. Os espaços inorgânicos é que são abertos, e os espaços regulares são fechados,
racionalizados e racionalizadores” (SANTOS, 2006, p. 221 – aspas do autor).
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52). O que esta seção evidenciou foram conflitos sobre esses processos, sobre esses modos e
tentativas de produção da cidade, desde sua fundação, e nos quais a cultura ocupa papel
central. Processos quase sempre não terminados, rompidos, anarquizados na dialética entre a
ruptura/transformação e resistência/permanência.
Vimos aqui um rápido panorama das transformações urbanas em processos de ruptura
permanência a partir da mobilidade, seus efeitos na formação subjetiva, concluindo que a
maior ruptura ocorrida na cidade foi o processo de transferência do modal marítimo para o
modal sobre trilho/rodas. Diga-se de passagem, uma ruptura que também acontecerá em nível
nacional a partir da chegada do automóvel, levando o ministro da Viação, Juarez Távora, a
declarar, em 1964, que “Navios e trens estavam fadados a desaparecer” 21, principalmente após
as subvenções da indústria automobilística. E de fato, desapareceram, como sabemos, exceto
para o transporte de minérios e commodities.
Mas, ao descrever esse processo de ruptura e de transferência de modais no transporte
em Salvador e sua influência na cidade, gostaria de enfatizar que se tratou de um rompimento
no sentido daquilo que é dominante. É evidente que a navegação continua a existir até hoje na
Baía de Todos os Santos como um meio relevante de locomoção, principalmente para as ilhas,
entretanto ela deixou de estruturar as relações de produção nesse território. Com a
transformação da produção econômica que tinha o Recôncavo como base, a abertura de
avenidas e estradas, o crescimento da cidade para o eixos norte e noroeste, ocorreu uma
descentralização do CAS enquanto área de importância econômica e contingenciadora desses
fluxos. Essa transformação, no sentido urbano, no ordenamento dos fluxos e das mobilidades,
também refletiu o ordenamento sócio cultural da cidade, demarcando épocas, moldando
corpos e subjetividades no complexo jogo de interação social.
Na próxima seção vou aprofundar as transformações do espaço urbano em função das
mobilidades, a partir de casos paradigmáticos. Vou formular a ideia de trauma urbano para
enfatizar a violência desses processos e que, a despeito das influências do capital e da política
urbana, continuam a acontecer na velha cidade da Bahia, vide o anúncio da construção da
ponte para Itaparica e a construção do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, na Cidade Baixa.
Por hora, vamos continuar a examinação da história.

21 A TARDE, 05 set. 1964, p. 22. Na nota, o ministro afirmou que mais de dois mil quilômetros de ramais
ferroviários poderiam desaparecer em um ano por serem deficitários.
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2.1.2. Ferida aberta e traumas urbanos
Na seção que se inicia, continuarei a análise dos processos de mudança no espaço
urbano do CAS, a partir de alguns acontecimentos paradigmáticos que tiveram relação estrita
com as mobilidades. Pensando nestes eventos históricos, percebo que tais transformações se
configuraram como traumas no tecido urbano, com rompimentos nas lógicas sócio culturais
de Salvador, presentes há séculos na cidade e que, em certa medida, representavam uma
vocação do lugar. Vocação expressa nas relações topográficas e geográficas de Salvador que,
inexoravelmente, serão transformadas pela presença humana, em especial, pelo sentido de
cidade implantada pelo colonizador. Isso significa que estou defendo uma imobilidade para
este território? Não. A examinação da história nos leva a identificar ações que foram levadas à
cabo em função dos interesses econômicos, processos acompanhados de violência corporal e
subjetiva e que se expressam também no corpo da cidade. Compreender o passado para
identificar seus efeitos no presente.
Como ferida aberta, o trauma continua a se repetir em outros espaços-tempos22
diferentes daquele no qual ele foi produzido. Um trauma urbano tem o poder de acionar
sentimentos a respeito de um evento passado na cidade provocando nostalgia, saudade,
lembranças e é uma repetição sistêmica desse acontecimento, pois enquanto marca na cidade,
ele continua presente. Um trauma é um evento físico ou emocionalmente prejudicial com
efeitos duradouros no funcionamento de um indivíduo, mas também da sociedade
(CORAZON, 2019)23. Ou seja, sob vários aspectos, o trauma é subjetivo, mas ele também diz
respeito às formações sociais coletivas, a determinadas corporalidades e ao próprio “corpo” da
cidade enquanto um tecido dinâmico de relações e disputas de forças de produção, o que
condiciona os lugares às formas de interação específicas e discursos, conferindo sentido a
bairros, lugares, ruas, o que chamo de espaço performativo (TROI, COLLING, BATEL,
2021).
Traumas urbanos também acionam um jogo de presença e ausência na cidade porque
alteram a relação da sociedade com seu passado. É falta, mas também produção e reprodução,
para o bem e para o mal, de velhas e novas práticas sociais que se inserem como
transformadoras do espaço citadino. Nessa perspectiva, Tim Edensor (2012) realizou um
22 Para uma discussão sobre eventos espaço-temporalmente isolados, mas que aparecem implicados, ver o
trabalho da filósofa brasileira Denise Ferreira da Silva (2007). Dessa forma, o tempo não seria uma dimensão
apropriada para observar, por exemplo, um evento racial. Voltaremos ao pensamento da filósofa no capítulo 3.
23 Ashley Corazon (2019) fez uma revisão da literatura sobre trauma urbano e sugeriu a aplicação de uma
abordagem sobre o tema. Em geral, o trauma urbano não pode ser verbalizado, especialmente quando se trata de
comunidades multiculturais. Eles podem estar relacionados a causas como violência, guerra, acidentes naturais,
tecnológicos, experiências de refúgio, questões sócio ambientais.
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trabalho brilhante de investigação ao rastrear as numerosas ausências nas pedras de
construção da cidade de Manchester, na Inglaterra. Na materialidade vital e na constante
mudança desta cidade, as pedras evocaram agências humanas e não humanas já ausentes da
cidade como marcas dos dedos de construtores anônimos, desconhecidos. Ou ainda,
possibilitou a descoberta dos locais de onde as pedras haviam sido retiradas para a construção
da cidade e que se apresentavam como marcas da intervenção humana na paisagem natural.
A respeito da abertura da cidade de Salvador para outras mobilidades e nessa relação
com a ideia de trauma, encontrei um depoimento nostálgico que revela o quanto virar as
costas para a baía significou uma mudança no espírito da cidade. O texto de 1915 pergunta-se:
“Para onde irá a Navegação Bahiana?”24. O artigo surge mediante o “arrendamento” da “ponte
de embarque” da empresa Navegação Bahiana, empresa responsável pelo transporte de
passageiros na baía, o que se configurava como uma privatização de um serviço executado
antes pelo Estado. A mudança obrigou a transferência do embarque/desembarque de
passageiros para outra área, mais distante e próxima ao Mercado do Ouro: “A Bahia velha!
Aqueles que vêm do interior do Estado, embarcados nos velhos vapores da “Navegação
Bahiana”, hão de por força ter saudades da antiga Salvador, quando ella não tinha [ilegível]
“Cessionária”25 nem promessas de avenida Jequitaia”. Em 1920 26, há outros relatos sobre a
prestação de serviço ruim. Em 1927, os jornais falam em “desmantelo” da Navegação
Bahiana e clama por uma ação da fiscalização do governo: “(…) tudo ali representa anarchia e
desordem e não é crível que queiram que os seus nomes continuem a configurar numa
empresa que dia a dia se desacredita e vae se desmoralizando” 27. Os vapores, além de poucos,
já não possuíam horários fixos e, pelos relatos do periódico, não havia mais conforto, nem
limpeza. A linha diária para a Madre de Deus, que “sempre existio” foi suspensa por falta de
vapores. A lembrança dessa Bahia antiga que começava ficar para trás, e de forma muito
violenta e rápida no início do século XX, provoca a nostalgia de tempos passados. A avenida
Jequitaia, citada na declaração, foi outra transformação emblemática em função da
mobilidade, e sempre aparecia nos jornais como símbolo do novo. A avenida fazia parte das
reformas na região do Comércio, obras de modernização da região portuária com a construção

24 A TARDE, 28 jul. 1915, capa.
25 Provavelmente em referência à Cia. Cessionária das Docas do Porto da Bahia, fundada em 1906
(VASCONCELOS, 2016) e que realizou empréstimos externos para a reforma do porto em 1908, veremos à
frente que a Cessionária terá papel preponderante nas intervenções da Cidade Baixa, em especial da atual região
do Comércio.
26 A MANHA, 27 mai. 1920, capa.
27 A CAPITAL, “Ainda o desmantêlo da ‘Navegação Bahiana’”, 14 jan. 1927, capa.
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de “quarteirões inteiros” e alargamento das vias com aterros que seriam finalizados em 1914
(ASSUNÇÃO, 2019, p. 119).
O artífice dessa transformação tinha nome: J. J. Seabra28. Imbuído do espírito
modernizante do regime republicano que debutava, Seabra tentava convencer a primeira
capital brasileira de que o velho precisava vir abaixo para o nascimento do novo.
Estes conflitos estão expressos nos jornais da época. As notícias deste período
mostram que estava no debate público a preocupação com o espaço urbano, as modificações
implementadas por Seabra, a limpeza da cidade, as críticas à prestação de serviços de
mobilidade e ainda fatos cotidianos da Europa, quase sempre no sentido de comparar a vida
entre eles e nós. Os embates eram diários e, apesar dos jornais refletirem a visão das elites, era
evidente que havia uma disputa pela narrativa da cidade que estava sendo construída, com
todas as suas contradições.
Uma das transformações urbanas mais bem documentadas neste época foi a
construção da Avenida Sete de Setembro que, pela sanha modernizante de Seabra, foi uma das
mais violentas reformas urbanas do Centro Antigo, talvez só equiparada à reforma do
Pelourinho, conhecida pela expulsão dos moradores29. As reformas promovidas pelo
governador estavam em sintonia com o pensamento da Primeira República (1889-1930), pois
havia o desejo de reproduzir a imagem de um país em sintonia com os lemas republicanos da
ordem e do progresso (ASSUNÇÃO, 2019). Também com as reformas, pretendia-se dar vazão
à expansão da cidade no sentido sul e abrir as vias para a melhor ocupação das mobilidades
que surgiram a partir da segunda metade do século XIX, o bonde e o automóvel30.

28 José Joaquim Seabra (1855-1942) governou a Bahia de 1912 a 1916, depois de 1920 a 1924. Na sua posse, a
cidade de Salvador foi bombardeada pelas forças oposicionistas. Político da República Velha, Seabra promoveu
ampla reforma urbana na área central marcada pela demolição de monumentos importantes e pela construção da
Avenida 7 de Setembro, através do chamado “Projeto de Melhoramento em parte da cidade de São Salvador de
autoria do Engenheiro Jerônimo Teixeira de Alencar Lima” (ASSUNÇÃO, 2019, p. 24). Sobre a administração
de Seabra, ver Rinaldo César Nascimento Leite (1996) e Luís Henrique Dias Tavares (2008).
29 Em 1981, a Unesco reconheceu o Pelourinho como patrimônio da humanidade. A partir de 1990, foram gastos
milhões de dólares para o projeto de revitalização do local financiado pelo Banco Mundial e que ficou marcado
pela remoção forçada da população negra para bairros periféricos da cidade (PERRY, 2004).
30 Veremos no capítulo 3 que o primeiro carro, ainda movido a vapor, chega no final do século XIX. Em 1901,
teremos o primeiro carro movido a combustível fóssil. O primeiro automóvel a atravessar a Avenida Barra, obra
considerada outro “sorvedouro de dinheiro” (A TARDE, 27 jul. 1915, capa), foi no ano de 1915. Na véspera da
inauguração, o jornal pergunta “O que vamos festejar amanhã” (A TARDE, 06 set. 1915) com uma extensa
matéria sobre os custos da avenida (“os olhos da cara”), aos quais chamou de “desperdício”.
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Figura 6 e 7: À esquerda, capa do jornal A Tarde de 25 de janeiro de 1915 traz imagem da demolição para
passagem da Avenida Sete de Setembro, um dos projetos mais famosos de J. J. Seabra. À direita, foto de
feirantes negros na avenida recém reformada em notícia do dia 28 de janeiro de 1915: “habitués do bairro
remodelado”. Fonte: A Tarde/ IGHB.

Além de acusar o governo de um “plano megalomaníaco” e de que a obra era um
“sorvedouro de dinheiro”, os jornais da época reclamavam do asfalto ruim que rebentava com
a trepidação do bonde, além das exalações “pútridas” próximas à região do São Bento, o que
causou o embargo da obra pela “hygiene municipal” 31. A demolição de casas e até de uma
igreja (a de São Pedro, construção do século XVI, destruída em 1913) para a passagem da
avenida, eram vistas com descrédito e certa afronta à memória da cidade, taxava-se a reforma
de “sanha demolidora” de um governo também considerado “incapaz e impotente para levar
avante o seu plano megalomaníaco”32. “Pra que está servindo a avenida 7 de setembro...”,
questionava o jornal33, reclamando da “falta de higiene” dos trechos que já estavam prontos,
devido à ocupação do espaço por feirantes, notadamente negros (Figura 7):
Há três anos, quando se traçou o plano magestoso da Avenida 7 de Setembro
e começaram as obras de remodelação, pareceu a todo mundo que a Bahia ia
deixar em plano inferior a capital da República (…) 8 kilometros de
asphalto, entre arvores e palacios, com lindos aspectos da natureza,
paisagens e marinhas...que belleza! (…) Pois bem, esse sonho não passou de
sonho (…) Num dos seus trechos, ao Duarte, a phantastica Avenida está
transformada em feira, em mercado de arraial. Cestas e taboleiros,
vendedores de verdura e peixeiros fazem o movimento da zona. São os
habitués do bairro remodelado34.

No discurso evidenciava-se que o novo espaço remodelado não poderia ser ocupado
pelos negros. Além disso, as notícias revelavam críticas não só em relação ao projeto, mas
também a um “cenário” que estava sendo construído na tentativa de enterrar a Salvador
31 A TARDE, 25 jan. 1915, capa.
32 A TARDE, 01 fev. 1915, capa.
33 A TARDE, 28 jan. 1915, capa.
34 A TARDE, 28 jan. 1915, capa.
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antiga, mas que não conseguia resolver os conflitos entre arquiteturas “elegantes” e
“remanescentes coloniais”35. Uma notícia ressaltou que, a 100 metros da nova avenida, era
possível ver “os contrastes palpitantes da remodelação” com “casas operárias” e um ambiente
notadamente rural. No texto, confrontava-se o ambiente precário dessas casas com a nova
avenida e seus palácios que obedeciam “as últimas exigências da hygiene e da architectura,
esta sobria, mas moderna”. A respeito das casas operárias habitadas por “gente muito humilde,
numa promiscuidade dolorosa”, continua o texto:
Quanto à sua morada, não pode ser menos confortada e hygienica, peior do
que dantes era, pois com as demolições em massa, os alugueis foram
subindo vertiginosamente e elles se viram obrigados a deixarem de habitar
no centro urbano, para procurarem tecto em choupanas que a ganancia de
proprietarios apatacados levanta fora da zona dos impostos para que todo o
aluguel seja lucro (…) Como na choupana que se ri, na sua humildade, dos
palacios, os seus moradores ironisam a Avenida 7. Por elles, ella ha de ser
eternamente um deserto. Apenas sabem que se está fazendo na cidade uma
“rua muito grande”. Que cruel vingança, contra a obra magna dos estadistas
da renascença. A “Avenida 7”, o primor da engenharia do bom gosto e das
esthetica official, considerada, simplesmente, como uma “rua grande” 36.

A remodelação, além de se mostrar incompleta, não foi aceita sem reação. Gabriela
Mota Assunção (2019), ao estudar estes processos de modernização no Recife e em Salvador,
mostrou que “vozes se levantaram” contra esses planos, contra as demolições, inclusive sendo
taxadas como “oposicionistas” ao governo. A demolição da Igreja da Ajuda, uma das
primeiras construções coloniais da cidade, em 1912, causou comoção, com discurso do valor
histórico das pedras, tendo sido realizada uma última missa no local, registrou-se a dor da
população: “Na fala do Padre a demolição do modesto templo levaria além das tradições,
sensação de dor, causada pela perda de uma referência do passado” (ASSUNÇÃO, 2019, p.
138).
A resistência ao projeto demolidor, vinha também de pessoas de classes mais altas, a
exemplo de “um proprietário que embirrou com a remodelação”, chamado de “coronel
Genesio Salles”, o “calo da avenida”, como se referiu o jornal A Tarde 37: “Era de admirar que
o coronel, um homem amante do progresso, se fizesse de rogado para a derrubada de sua casa;
e, alguém já nos affirmava que elle, dali, não seria tirado senão a dynamite”. O coronel
considerava baixo o valor da indenização (15 contos ao invés do 80 contos avaliado por um
engenheiro). A linha do bonde traçada junto com a nova avenida passaria em cima do local
onde estava localizada a casa. Diante da pressão do poder público, o coronel disparou no
35 A TARDE, 11 set. 1915, capa.
36 A TARDE, 18 ago. 1915, capa.
37 A TARDE, 30 jan. 1915, capa.
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jornal: “(…) elle nunca possuiu foi o coração; nunca vi homem tão ingrato como esse Seabra;
elle fez ingratidões com todos que eram fanáticos por elle”. A obra era vista com receio, tanto
pela falta de fiscalização, quanto pela qualidade do material usado que faziam com que a
opinião pública decretasse que a obra viria “abaixo”38.
Duvidava-se dessa nova configuração urbana que surgia modificando radicalmente um
espaço que passara os últimos séculos sem grandes alterações do ponto de vista do
crescimento. Na Cidade Baixa, reformas e demolições também marcaram a época, além novas
investidas contra a população negra. J. J. Seabra enxergava a região como “expressão do
atraso da cidade” (ASSUNÇÃO, 2019, p. 120). A falta de espaço e as ruas estreitas
precisavam ser transformadas em “espaçosas ruas que facilitarão a pronta saída das
mercadorias” (SEABRA, 1912, p. 59-60 apud ASSUNÇÃO, 2019, p. 121).
O cenário do “atraso” criticado por Seabra era agravado pela presença do Mercado
Modelo39, visto como um perigo à saúde pública e, clamava-se por um algum tipo de controle
da área. Mas o que emergia nos comentários pejorativos publicados nos jornais é que, por trás
de uma reorganização necessária do espaço urbano de uma cidade que crescia e que já havia
enfrentado problemas epidemiológicos e sanitários40, em última instância, a cultura africana
era o que incomodava. A cultura da feira, da ocupação do espaço público, da informalidade do
comércio no chão, parecia não combinar com os novos ideais que as reformas representavam.
Tais ideais ficam nítidos numa pequena nota do jornal sobre a região do Mercado que é
comparada à África, neste pequeno diálogo que abre o texto41: “Vamos a Costa d’África?/
Agora? Em que paquete?/ Não; é desnecessário atravessar o Atlântico/ ?!/ Desçamos o
Elevador”. Louças indígenas, frutas, galinhas, segundo a nota, eram comercializadas e
misturadas à lama da rua: “A falta de asseio é completa (…) é nisto que se concerne o
progresso de nossa capital”. Ou ainda a nota de outro jornal que enfatizava que se comia “(…)
em promiscuidade com os montões de lixo que os empregados do asseio publico, sempre em
gréve, deixam por ahi ficar em menosprezo à hygiene (...)” 42. O discurso do progresso, da
38 A TARDE, 10 e 12 abr. 1915, capa.
39 O Mercado Modelo foi construído em 1912 e incendiado inúmeras vezes: 1917, 1922, 1943 e, em 1969, o
incêndio fatal, impossibilitando sua reconstrução, quando foi transferido para o prédio da Alfândega Nova.
Inaugurado em 1971, o prédio também foi incendiado em 1984. Para um histórico do Mercado, ver artigo de
Marina Silva Fonseca e Suelen da Silva Moreira (2006).
40 No século XVI, há relatos de diversas epidemias em Salvador com milhares de mortos. No século XVII,
novas epidemias atingiram o Recôncavo e também a capital. Sarampo, varíola, eram comuns. Em 1849,
epidemia de febre amarela com muitos mortos. Entre 1855-1856, a epidemia de cólera deixou quase 10 mil
mortos em Salvador (RISÉRIO, 2004).
41 A TARDE, 25 jun. 1915, capa.
42 A NOTÍCIA, 12 fev. 1915, capa.
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limpeza, era recorrente nesta época e externava o país republicano que queria não apenas
enterrar o antigo regime, mas também romper com o mundo que havia sido trazido de África
há quatro séculos.
Ao falar do trauma colonial, Franz Fanon (1968, p. 28) afirmou que “O mundo
colonizado é um mundo cindido em dois”. De traumas e resistências, os países colonizados
entendem bem, haja vista os séculos de escravização e morte do povo negro e do genocídio
das populações originárias. Aimé Césaire (1955), em seu célebre discurso sobre o
colonialismo, evidenciou esse trauma para o colonizado, demonstrando que, por trás da face
civilizadora da modernidade, havia um plano de dizimação. Foram estes os primeiros corpos a
sentirem as modificações radicais que se iniciaram com a conquista do império português. A
construção da própria cidade foi um trauma para o espaço natural e para as populações
nativas. Para os indígenas, a alteração radical do modo de produção e as alianças a partir das
uniões interétnicas, desestruturavam todo um modo de vida tradicional, uma maneira
completamente diferente de ocupar o solo, conviver coletivamente e movimentar-se por ele.
Em nada essas formas se comparavam à estrutura de cidade e à urbanização trazida com os
europeus. Estrutura que foi se radicalizando com o crescimento da cidade.
Sobre esse isso, Maria Baqueiro Paraíso (2011, p. 71) falou em “trauma psicológico”
sofrido pelos indígenas em decorrência da dominação pelo colonizador, “sentimentos de
perplexidade e de despossessão”, trauma profundo:
Associaremos a esses fatores outro conjunto de elementos como perda do
controle sobre as terras; drástica redução populacional provocada por
doenças infectocontagiosas; guerras de conquista; excesso de trabalho; fome;
suicídios; maus tratos; infanticídio e a repressão desencadeada sempre que
qualquer grupo opunha resistência aos planos metropolitanos de efetivar a
ocupação do território (...) (PARAÍSO, 2011, p. 86)

Opor-se aos planos metropolitanos estava nos objetivos de todos aqueles que não se
sentiam parte da cidade que se expandia com a movimentação comercial e seu crescimento.
Eles ocupavam o território como podiam, tanto naqueles séculos como agora. Fanon (1968)
afirmou: “A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a medina,
a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados” (FANON, 1968, p.
29). Sem conseguir extinguir por completo a influência negra e indígena na cidade, uma certa
má fama passou a constituir o imaginário do Centro Antigo de Salvador, que perdura até os
dias de hoje. Uma área não frequentada, perigosa, suja e com todos outros adjetivos e
estigmas direcionados aos locais que foram historicamente abandonados e marginalizados.
Isso me faz lembrar a espécie de profecia das pessoas que moravam às margens da nova
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Avenida Sete de Setembro, na primeira década do século XX e que, como relatei, segundo os
jornais da época, ironizavam a “rua grande”, desejando que ela se transformasse em um
grande deserto. Atualmente, é exatamente nisso que o Centro Antigo se transforma quando
chega a noite: um local deserto e inabitado.
É evidente que, ao tratar das rupturas e permanências no CAS, aqui pensado como
sinônimo de Salvador, principalmente nos tempos históricos iniciais, a cidade precisou se
reinventar, principalmente a partir dos choques que vinham pela força econômica produtiva e
pela força moral disciplinadora da modernidade. Ambas cindiam materialidade no espaço
urbano. Para crescer e se expandir territorialmente, aumentar a mobilidade material dos
produtos comercializados, Salvador precisou aceitar que a vocação comercial estabelecida
desde a fundação colonial da cidade havia decaído e, posteriormente, virar as costas para o
Recôncavo e para a Baía de Todos os Santos, abrindo novas frentes de comunicação por terra
com o país e a região, dando adeus à navegação como modal preponderante de comunicação.
Essa quebra e divisão passa então a se refletir em diversos aspectos urbanos na
demarcação de um antes e um depois. As rupturas provocadas ao longo do século em
detrimento das mobilidades e da expansão urbana, isolou comunidades, criando área de
depauperamento ou, no conceito de Milton Santos (2006), cindindo a cidade em áreas opacas
e áreas luminosas e a reforma da Avenida Sete de Setembro já demonstrava isso. Tal prática
foi continuamente implantada na cidade.
Além disso, podemos afirmar que parte da memória urbana e arquitetônica da cidade
se perdeu com tais modificações radicais do espaço urbano. A construção do terminal da
Lapa, por exemplo, destruiu fontes históricas dos Barris, datadas do século XVIII, uma com
três chafarizes que jamais fora protegida pelas leis patrimoniais que já existiam na época 43. O
movimento palimpséstico da cidade não cansou de ser encenado em Salvador, sobrepondo,
inclusive, traumas. Soma-se a isso, os conflitos que tiveram a mobilidade como pano de
fundo, explanando as transformações sociais em curso.

43 A TARDE, “Obras destroem fonte histórica dos Barris”, 22 ago. 1981, p. 4.
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Figura 8: planta do Centro Antigo de
Salvador com intervenções urbanas
ocorridas entre 1912-1933. Fonte:
Gabriela Mota Assunção (2019, p. 25) a
partir de planta do engenheiro Morales
de los Rios (1894).

Um trauma se constitui na medida em que mudanças radicais acontecem dentro de um
sistema organizado. Em muitas medidas, o aparecimento dos artefatos móveis também vão
constituir um ambiente pouco seguro para as pessoas na cidade. As novas mobilidades
representaram uma mudança radical na relação com o espaço, o que fica evidente na
propaganda de um calmante, em 1930 (Figura 9).

Figura 9: Uma cidade caótica infestada pelos
artefatos móveis e pela desordem urbana: trens,
automóveis e carroças de animais disputam as
ruas. Na propaganda de “Bromural”, um calmante
para os nervos, o sujeito na calçada está sem
reações diante da confusão urbana. Observa tudo,
impávido, como se estivesse no “cinema”, sem os
a perturbação dos “nervos”. Fonte: DIÁRIO DE
NOTÍCIAS, 25 out. 1930, p. 4.

Na perspectiva teórica que estou utilizando e que coloca em conexão direta os campos
subjetivos e sociais, pensando este último como uma máquina social de produção subjetiva,
há uma ligação entre o que acontece no corpo da cidade e o que se constitui enquanto corpo
social. Acredito que, dentre as diversas transformações urbanas que tiveram como mote a
mobilidade ao longo dos séculos, e a Avenida Sete é uma dessas alterações, podemos destacar
outros três acontecimentos que foram paradigmáticos na cidade que se constituía com a
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chegada do século XX, a saber, 1- a demolição da Catedral da Sé, 2- a criação da avenida do
Contorno e, 3- o incêndio e destruição da feira de Água de Meninos. Nas próximas subseções
vou me ocupar de um breve percurso histórico desses acontecimentos, finalizando as
discussões sobre os processos de ruptura e transformação urbana do CAS. Eles traduzem as
mudanças em curso neste território móvel e que tiveram a mobilidade como um disparador.
2.1.2.1. A demolição da Sé
A demolição da catedral da Sé, a primeira do Brasil, é um indício do poder do
pensamento moderno encarnado na força das mobilidades. O alargamento da Rua Chile e as
demolições na região foram formas de adaptar a cidade para os novos tempos que se
desenhavam, abrindo as “artérias de viação de maior tráfego” 44. Sem dúvida, nem mesmo o
poder da igreja, em uma cidade como Salvador, poderia impedir as modificações iniciadas no
século XIX e que iriam avançar muito em termos de intervenção urbana no século XX. Além
disso, a demolição teve concordância do Arcebispo que foi indenizado pela companhia
responsável pelos bondes (PERES, 2009). Não à toa, enquanto evento radical, a demolição da
catedral se soma a outros ocorridos no Brasil nesta mesma época45.
A demolição da catedral expressou o destino de uma nova cidade que surgia com as
demolições iniciadas em 1912 (Figura 8), o que incluiu a destruição da igreja de São Pedro 46,
da Igreja da Ajuda, do edifício do Senado47 (na Praça da Piedade e que perdeu metade de sua
estrutura), da Igreja do Rosário e da fachada do convento das Mercês (ASSUNÇÃO, 2019).
Por muito pouco, o Mosteiro de São Bento escapou de entrar na lista de monumentos
históricos demolidos, apesar de ter perdido parte de sua construção 48. Para Assunção (2019),
as demolições que se multiplicavam no Brasil e, em especial em Salvador, eram formas de
apagamentos “usados como estratégias para marcar no imaginário coletivo a percepção de que
44 GAZETA DE NOTÍCIAS, 1913, p. 1 (apud ASSUNÇÃO, 2019, p. 128).
45 No Rio de Janeiro, em 1921, foi eliminado por completo, após duas décadas de operações, o Morro do
Castelo. Jatos de água, bombeados do mar, extinguiram o local da fundação da capital fluminense, um enorme
acidente geográfico que contava com as primeiras construções da cidade, incluindo a Casa da Câmara, o Colégio
e Igreja dos Jesuítas e a Igreja de São Sebastião. O Morro literalmente sumiu do mapa e suas terras foram
utilizadas para dar base a parte da Urca, Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico e o aterro do Flamengo. Para
detalhes dessa operação e seu caráter higienista e moderno, ver Alexandro Menez (2014).
46 Assunção (2019, p. 125) encontrou relatos nos jornais da época nos quais são descritos que a última missa na
igreja foi marcada por pessoas de semblantes “com ar de tristeza”, “lágrimas”, “suspiros” e a “alma vencida pela
saudade, na última despedida”.
47 O que restou do prédio funciona, atualmente, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.
48 Foram realizadas diversas mobilizações na época pra evitar que o desenho da Avenida 7 de Setembro
destruísse a construção secular por completo, principalmente, com palestras do Abade da época, Dom Maiolo de
Cagny, além de mobilizações da opinião pública nos jornais da cidade (ASSUNÇÃO, 2019, p. 140). O resultado
foi que uma das paredes laterais da edificação foi demolida, mas a construção preservada.
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a cidade rejuvenescia. Dos escombros das edificações antigas construía-se uma nova imagem
para Salvador” (ASSUNÇÃO, 2019, p. 126).
O debate sobre a demolição da Sé demorou mais de uma década e encontrou as
condições para acontecer, definitivamente, em 1933. No profundo e minucioso estudo sobre o
acontecimento, Fernando Rocha Peres (2009) demonstrou como a catedral representou um
empecilho no caminho do “progresso” e que não tinha importância para os “incultos
revolucionários de outubro de 1930” nas palavras de um monge beneditino da época (PERES,
2009, p. 14). Meu objetivo aqui não é reproduzir o trabalho referencial do pesquisador, mas
demonstrar a ligação do evento com a mobilidade.
As transformações viárias na região e que envolveram o alargamento da rua Chile, da
Misericórdia e da região da Ajuda, colocaram os holofotes sobre o local ocupado pela catedral
que representava uma barreira no vetor de expansão do tráfego na cidade. O empecilho que
igreja representou é similar ao que notamos nos dias de hoje quando pensamos em reformas
urbanas que pretendem dar mais espaço para os carros. Quanto mais os olhos da especulação
miram as áreas da cidade dispostas a adotar a tradição demolidora, menos elas se tornam
suficientes para acalmar a sanha do alargamento de ruas e avenidas. A demolição da catedral
foi um exemplo desse mecanismo. Mesmo depois da demolição, transformações não pararam
de acontecer ao longo do século XX nesse local e todas tiveram relação com os modos de se
mover e a influência dos meios de transporte de cada época. E todas mostraram-se igualmente
insuficientes para resolver o problema.
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Figuras 10, 11, 12, 13, 14 e 15: a Catedral da Sé e seu entorno em diversos tempos: como barreira que impedia o
fluxo na rua da Misericórdia (10); demolição em 1933 (11); com trilhos do bonde (12); remodelada nos anos 80
sem os trilhos e terminais (13); terminal de ônibus nos anos 70 (14); região atual como praça turística, sem a
passagem de veículos (15). Fontes: Eduardo Braga, 1928 (PERES, 2009) (10)/ domínio público (11, 12)/ arquivo
de Juarez Paraíso (ASSUNÇÃO, 2019) (13)/ A Tarde (14)/ Bahiatursa (15).

Renata da Silva Pinto (2003) analisou as relações entre a transformação ocorrida na
área da praça da Sé, região onde ficava a igreja construída no século XVI, e a evolução dos
transportes urbanos na cidade de Salvador. Em 1933, a igreja foi demolida para a instalação
do terminal final dos bondes. Na época, eles chegavam até o Terreiro de Jesus pela Rua do
Colégio, mas faltava espaço para criar linhas independentes de ida e volta. Além disso, os
ângulos muito fechados das ruas, que ainda conservavam o traçado da cidade medieval, não
permitiam a passagem do bonde por vias alternativas, no caso, a Rua do Arcebispado. “O
problema da falta de espaço para a ampliação das linhas de bondes no centro da cidade se
agrava com a chegada dos automóveis, tornando ainda mais congestionada esta região e
dificultando a circulação dos pedestres” (SILVA PINTO, 2003, p. 173).
Com a chegada do ônibus enquanto serviço majoritário, em 1956, o espaço que já era
disputado entre automóveis e bondes, passa a ficar ainda mais congestionado com a criação
dos terminais na praça. Não havia espaço sequer para os pedestres, pois a região estava

86
dominada pelos artefatos móveis. A partir dos anos 60, com a retirada dos trilhos e o fim dos
bondes, a cidade enterrava mais uma vez o seu passado e aderia totalmente ao transporte
movido à combustível fóssil. Com a descentralização da cidade, a área passou por um novo
período de decadência e várias linhas de transporte coletivo foram retiradas do local. Em
1977, foram instalados novos terminais de ônibus e, a partir dos anos 80, houve um período
de transição, antes da última reforma, nos anos 90:
Os anos 80 é, para a Praça da Sé e para a população que dela se apropriava,
um período de transição. Para a praça, porque tanto no trecho do terminal de
ônibus quanto no espaço do Belvedere, a função aí desempenhada parece
estar fora do lugar, fora do tempo. Paralelamente, a população passa por
mudanças de hábitos, buscando atrativos que não existiam na praça. A partir
de 1975, com a inauguração do shopping center Iguatemi, outras
centralidades foram surgindo, oferecendo condições mais seguras de
compras, já que se tratavam de locais fechados; além disso, ofereciam a
possibilidade de reunir, em um único lugar, opções de compra e lazer.
(SILVA PINTO, 2003, p. 182)

Com essas mudanças culturais, no início dos anos 90, o espaço, exaurido de tantas
modificações nas décadas do século XX, encontrava-se novamente em decadência. Por volta
de 1996, ano em que estive pela primeira vez em Salvador, cheguei a presenciar o local ainda
com as velhas e poucas linhas de transporte coletivo. Nesta época, novos terminais foram
instalados a pedido dos comerciantes. Em 1998, um novo projeto para o local começou a ser
desenhado e os terminais de ônibus foram, finalmente, retirados.
Nesta última reforma, os alicerces do Colégio dos Jesuítas e da antiga Sé foram
encontrados nas escavações e o governo municipal decidiu deixar essas ruínas à mostra. O
novo projeto teve o nítido objetivo de incentivar ainda mais o setor de turismo que vinha
ganhando força desde a reforma do Pelourinho. A finalização das obras só aconteceu em
2002. Para Silva Pinto (2003), a localização central da praça foi um elo importante da cidade,
de modo que ela chama este território de “zona temporal”, justamente por ela ter sido
utilizada no século XX como terminal de bonde e ônibus, “(…) cujo tempo de permanência
depende do tempo de chegada e saída dos transportes” (SILVA PINTO, 2003, p. 200).
O que vemos no acontecimento de demolição da Igreja da Sé Primacial do Brasil, nas
palavras de Fernando Peres (2009, p. 26) sob “eterno pretexto – de soluções aos problemas de
tráfego”, é a reencenação do trauma que tenta suplantar e demarcar os diversos tempos
históricos ali conjugados. A igreja é retirada para passagem do bonde, depois retira-se o
bonde, os trilhos mal são retirados, passa-se a manta asfáltica por cima e simula-se que nada
esteve ali antes. Instala-se um terminal de ônibus, retira-se o terminal, instala-se, retira-se
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novamente. Por fim, surgem das escavações de uma nova reforma, ruínas dos tempos da
fundação da cidade, com crânios e corpos que foram enterrados no local 49. Fechada
novamente como praça, voltada para o turismo e já sem o trânsito de transporte coletivo, a
região se torna uma espécie de ferida aberta na cidade onde estão expostos os erros
urbanísticos do passado e as marcas violentas dos processos de urbanização.
Na tentativa de retirar suas marcas, elas insistem em aparecer, mesmo que em forma
de ruínas e que expõem, neste momento, o quanto a vida na cidade depende da ação daqueles
que estão no comando. Muitas vezes, eles agem em acordo com os interesses econômicos da
época, entretanto não podemos acreditar que esta é uma história sem resistência, como
veremos à frente.
2.1.2.2. Avenida do Contorno e o isolamento da Gamboa
A construção da avenida do Contorno também conecta as mobilidades aos processos
de urbanização violentos e aos seus impactos na vida da população, nesse caso, a comunidade
que vive na área conhecida como Gamboa.
A avenida do Contorno só foi concluída, como a conhecemos hoje, em 1969/1970
(VASCONCELOS, 2016), mas a sua construção passou por diversas fases, a primeira, em
1952, com projeto de Diógenes Rebouças, nome importante do urbanismo e que havia
integrado o EPUCS. O traçado original poderia ter colocado em risco o Conjunto do Unhão
(atual Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM), mas Diógenes sugeriu o traço alternativo,
mais alto e que não causaria impacto ao conjunto. Em 1960, um jornal 50 anunciava que as
obras chegavam nas proximidades do Campo Grande. Em 1962, o engenheiro Oscar Pontes
dizia que as obras da avenida estariam concluídas em um ano e que a “artéria” cumpriria a sua
“finalidade”: “solucionar o angustiante problema do tráfego em Salvador” 51. Entretanto, o
jornal dava um informação paradoxal: além de ser rejeitada pelos motoristas, “a importância
imediata para o sistema viário da cidade ainda é controversa”. Essa atitude dos motoristas,
sem nenhuma explicação dada nas reportagens, continuou a prejudicar o trânsito na avenida
Carlos Gomes e Sete de Setembro que continuavam “estranguladas” no horário de pico. Em
dezembro do mesmo ano, foi noticiado52 um engarrafamento de 500 veículos na Cidade
Baixa.
49 Para detalhes de uma investigação paleobiológica a cerca dos esqueletos encontrados nas ruínas da Sé, ver o
trabalho de Teresa Cristina de Sousa Mendonça (2012).
50 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 24 fev. 1960, p. 2.
51 JORNAL DA BAHIA, 16/17 dez. 1962, p. 5.
52 JORNAL DA BAHIA, 21 dez. 1962, capa.
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Os fatos que rondam a criação da avenida do Contorno e as discussões sobre seu uso
refletem questões que atravessarão a história do urbanismo feito em função do
automobilismo. Nenhuma estrutura criada na cidade para este modal será suficiente para o seu
apetite sem fim, pois quanto mais vias forem abertas para melhorar o fluxo de veículos, mais
veículos surgirão em função de sua criação e estímulo do acesso. Como afirma Bertolini
(2020, p. 2), as ruas e avenidas da cidade sempre foram usadas como “espaço para testar fluxo
aparentemente imparável”, mas o autor nos lembra que nunca devemos nos esquecer que as
ruas são espaços onde acontecem funções urbanas importantes que vão além da mobilidade
como “comércio e lazer, interação social, criatividade e política” 53. Desde o advento do
automóvel esses outros usos foram marginalizados para beneficiar o uso único do tráfego
motorizado, o que vem sendo desafiado nos dias atuais. Essas questões que rondam os
aspectos econômicos, coloniais e mesmo subjetivos do automóvel, trataremos de aprofundar
no próximo capítulo.
O que precisamos refletir é que em nenhum momento, pelo menos na história do
urbanismo no Brasil, foram levadas em conta questões relativas às populações que habitavam
essas zonas. No caso da avenida do Contorno, em nenhum momento das discussões públicas
sobre a via levou-se em conta os moradores da Gamboa.
É verdade que a super ocupação desta encosta, assim como sua urbanização, é um
fenômeno do século XX, mas as primeiras habitações da Gamboa remontam ao século XVIII
e estão ligadas ao Forte de São Paulo da Gamboa, construção das primeiras décadas do início
dos 1700 em cima de bases de uma artilharia de 1646. Nesta época, chegar a localidade só era
possível por barcos. Nos jornais do final do século XIX e início do XX, encontrei registros do
forte e porto ainda em funcionamento54. Além de notícias do local sendo usado como rota de
fuga de africanos escravizados55, encontrei anúncios de novos comandantes56, campanha de
vacinação57 de residentes que voltaram do conflito de Canudos e que ali residiam. Em 1913 e

53 Tradução do autor, no original: “Adding to the complexity, city streets are increasingly used as spaces for
testing a seemingly unstoppable flow of “disruptive” mobility innovations (e.g. mobility platforms for shared
mobility and ride-hailing, electric and autonomous vehicles, etc.) “in the wild”. But city streets are also,
crucially, the spaces where key urban functions other than mobility happen: commerce and play, social
interaction and leisure, creativity and politics. Particularly since the advent of the automobile, these other uses
have been marginalised to benefit the single use of channelling motorised traffic”.
54 CORREIO DA BAHIA, 11 fev. 1877, p. 2.
55 O CONSTITUCIONAL, 08 abr. 1854, p. 2.
56 JORNAL DE NOTÍCIAS, 23 mai. 1892, capa.
57 CIDADE DO SALVADOR, 05 nov. 1897, p. 2.
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em 1915, encontrei os primeiros registros sobre o abandono do forte: “A Gamboa é uma
antiga praça de guerra em abandono”58.

Figura 16 e 17: à esquerda, a Gamboa por volta de 1880. À direita, atual comunidade da Gamboa, isolada pela
avenida do Contorno e avizinhada por empreendimentos de luxo, a exemplo da Mansão dos Cardeais. Fontes:
Guilherme Gaensly (Arquivo da Biblioteca Nacional) e Associação dos Moradores e Amigos de Gegê da
Gamboa de Baixo.

O atual bairro se encontra em terreno que é de propriedade da Marinha do Brasil e já
era visto como uma área de resistência desde 1952. Naquela época, a população,
majoritariamente negra, se movimentou e se organizou para permanecer local. A construção
da avenida do Contorno, desde seu início, provocou a demolição de casas da região e foi um
limite segregador da comunidade e o resto da cidade. A construção da avenida trouxe uma
série de dificuldades estruturais no que diz respeito ao saneamento, acessibilidade,
provocando o isolamento dessa comunidade. Nos séculos seguintes, a Gamboa já tinha
ligações por trilhas a partir da urbanização da cidade, mas com a passagem da avenida, esses
caminhos foram totalmente ignorados. O primeiro acesso ao bairro foram escadas construídas
por um mutirão de mulheres negras (PERRY; CAMINHA, 2008).
Keisha Khan Y. Perry (2004), na época pesquisadora da Universidade do Texas
(Austin), considerou as décadas de requalificação urbana de Salvador como uma “urbanização
racializada” que tiveram como objetivo o desaparecimento violento de aglomerados negros
visíveis. No caso de Salvador e, em especial, da Gamboa de Baixo, “a renovação urbana é
uma prática racista” (PERRY, 2004, p. 813)59.

58 GAZETA DE NOTÍCIAS, 10 mar. 1913, p. 2. e A NOTÍCIA, “Fortalezas sem préstimo”, 02 ago. 1915, capa.
59 Tradução do autor, no original: “The underlying logic of urban development in Brazilian cities is racial
exclusion. (...) I examine the racialised urbanisation of Gamboa de Baixo and the city centre to support my claim
that urban renewal is a racist practice”.
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Figura 18 e 19: imóveis demolidos com a tempestade de 2019 e falta de estrutura do bairro, ignorado pelo poder
público. Fonte: Associação dos Moradores e Amigos de Gegê da Gamboa de Baixo.

A Gamboa de Baixo é um bairro extremamente cobiçado e, não à toa, ao lado do
território foi erguido um dos empreendimentos mais luxuosos de Salvador, uma enorme
piroca60, a Mansão dos Cardeais61. Não são raros as ameaças de despejo do bairro inteiro que
continua lutando por sua permanência. Em 2019, durante a imersão que fiz junto com
estudantes da Faculdade de Arquitetura da UFBA e a University College London, no
componente Política, Democracia e Direito à Cidade, uma das reivindicações dos moradores
era, justamente, o transporte público. É bastante sintomático que uma comunidade que vive à
beira de uma das vias mais importantes do centro da cidade não tenha direito a um ponto de
ônibus e nem mesmo a uma faixa de pedestre. Cruzar a avenida do Contorno só mesmo
arriscando a vida nas pistas ou passando por baixo da avenida, em acessos muito precários do
ponto de vista da acessibilidade. Naquele ano de 2019, uma forte tempestade com aumento
das ondas provocou o desmoronamento de casas e o desabamento de uma laje que ficava à
beira mar, impactando a vida de 17 famílias (Figuras 18 e 19).
O isolamento físico da Gamboa pela encosta e pela avenida contribuíram para sua
invisibilidade. Para que sejam vistos e ouvidos, os moradores precisam subir a encosta e
realizar manifestações na avenida. Inclusive o seu fechamento tem se constituído como uma
das ações mais eficazes para chamar atenção da sociedade e do poder público, já que, pela
lógica do sistema automobilista, a cidade e os fluxos nunca devem parar. Essa configuração
de isolamento pela via constituiu o histórico de luta da Gamboa: “O nítido contraste nesta
60 Tenho usado o termo “piroca”, de maneira irônica e pejorativa, para me referir ao boom imobiliário brasileiro
com construções de condomínios verticais com dezenas de andares. Assim, enfatizo o caráter fálico dessa
arquitetura, discussão que já era feita pelos estudos feministas ao enfatizar o imaginário do corpo masculino
presente no espaço urbano, a força viril dos arranha-céus surgidos em Chicago e o apogeu da simbologia
patriarcal (CORTÉS, 2008).
61 Conhecida como o local de morada da cantora Ivete Sangalo, a Mansão faz parte da descrição dos agentes de
turismo como uma espécie de atração da cidade. Alguns apartamentos possuem 378 m 2 de área e quatro vagas
para carros. Algumas unidades podem atingir o valor de R$8,5 milhões de reais e o condomínio mensal de
R$3.500,00 (junho/2021).
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paisagem urbana aponta o caminho que conduziu a comunidade ao seu potente histórico de
mobilização e resistência social, lutando por sua permanência no local” (CAMINHA et al.,
2017, p.24).
A construção da avenida do Contorno, criada para resolver um problema de acesso
direto dos carros à Cidade Baixa sem passar pelo centro, aprofundou a divisão social,
demarcando a fronteira socioeconômica, mas que nesse caso também é uma fronteira racial
que tem a imagem pública de local perigoso reforçada pelos meios de comunicação e pela
elite de Salvador, o que fica expresso ao longo das décadas:
Em 1969, A Tarde apresentou uma reportagem depreciativa que descreveu a
população como vivendo literalmente "abaixo do asfalto" após a conclusão
da Avenida do Contorno. O jornalista descreveu a comunidade local abaixo
da Avenida como composta principalmente de ladrões, prostitutas e "débeis
mentais" que viviam em estruturas residenciais degradadas e superlotadas,
sem sistemas básicos de esgoto, água encanada ou eletricidade. Os mais
perigosos, afirmou ele, viviam nos arcos da Avenida ou perto deles. Em
contraste, ele escreveu sobre centenas de outras famílias (incluindo
funcionários públicos e estudantes) que viviam em pequenas ruas perto da
praia e nas ruínas do antigo forte da marinha. Embora o escrito demonstrasse
consternação semelhante com a falta de ‘condições sanitárias’, ele
reconheceu que na Gamboa de Baixo existia um pequeno povoado de
pescadores que participava numa ativa economia pesqueira de Salvador. Em
geral, o texto expressou desaprovação do que ele chamou de "favela da
marginalidade" existente no centro da planície de uma cidade em
recuperação. A localização social e geográfica da Gamboa de Baixo, dizia
nitidamente a reportagem, era um ‘desafio a uma cidade civilizada’. O
retrato do jornalista é apenas um exemplo de desinformação e estereótipos
negativos sobre a Gamboa de Baixo que a mídia impressa vem gerando
desde os dias da construção da Avenida. Opiniões públicas depreciativas
perduram desde então. Essa forma de exclusão socioespacial é a base dos
programas de renovação urbana que buscam revitalizar essa região costeira.
(PERRY, 2004, p. 816)62

Nos depoimentos coletados por Perry (2004) há 21 anos, ficou nítido que a
comunidade da Gamboa era outra antes da passagem da avenida do Contorno. Em jornais do
62 Tradução do autor, no original: “In 1969, A Tarde presented a disparaging report that described the population
living literally ‘below the asphalt’ after the completion of the Avenida do Contorno. The journalist depicted the
local community below the Avenida as primarily comprised of thieves, prostitutes, and the ‘feeble-minded’ who
lived in dilapidated and overcrowded housing structures without basic sewer systems, running water or
electricity. The more dangerous, he claimed, lived in or near the arcs of the Avenida. In contrast, he wrote of
hundreds of other families (including civil servants and students) who lived on small streets closer to the beach
front and in the ruins of the old navy fort. Though his piece displayed a similar dismay with the lack of ‘sanitary
conditions’, he did recognise that in Gamboa de Baixo there existed a small fishing settlement that participated
in an active fish-producing economy in Salvador. In general, the article expressed disapproval of what he called a
‘favela of marginality’ existing in the plain centre of a reviving city. Gamboa de Baixo’s social and geographic
location, he communicated clearly, was a ‘challenge to a civilised city’. The journalist’s portrayal is only one
example of misinformation and negative stereotypes about Gamboa de Baixo the print media has generated since
the days of the Avenida’s construction. Disparaging public opinions have lingered from those times. This form of
socio-spatial exclusion is the basis of urban renewal programmes attempting to revitalise this coastal region”.
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fim do século XIX e início do século XX, encontrei relatos de que a localidade era um dos
locais preferidos para os banhos de mar, inclusive com pessoas que se sentiam bastante a
vontade para nadar de maneira não apropriada para época 63. Também encontrei relatos de
anúncios de vendas e alugueis de casas e sítios na região 64, demonstrando que havia maior
demanda e interesse de viver ali. Neste passado, há uma preocupação evidente em cuidar das
encostas de uma localidade importante para a cidade, seja por ter áreas de lazer (banhos de
mar), seja pelas pequenas fábricas instaladas na região65.
Após a construção da via, a comunidade foi marginalizada, esquecida e passou a sofrer
constante discriminação. É a passagem da Contorno que cria a Gamboa de Baixo e a Gamboa
de Cima, separação espacial que acirrou as hierarquias raciais e sociais: “A construção da
avenida restringiu o movimento anteriormente irrestrito de ideias, trabalho e mercadorias”
(PERRY, 2004, p. 816-817)66. Viver diariamente na comunidade cindida desde a passagem da
Contorno é reencenar de maneira constante a separação desse bairro do resto da cidade, suas
dificuldades de acesso aos serviços e as atenções mínimas do Estado. A comunidade vive sob
ameaça permanente da precariedade de sua urbanização e das forças naturais como a chuva e
a própria subida do oceano (o que deve acontecer com mais frequência nas próximas
décadas). Além disso, a luta é constante para espantar o risco da expropriação e expulsão dos
moradores, numa área altamente visada pela especulação imobiliária há no mínimo 60 anos.
2.1.2.3. O incêndio da feira de Água de Meninos
Compreender o incêndio da feira de Água de Meninos e as modificações no local,
exige um recuo na história para enxergarmos essa região como uma das áreas do Centro
Antigo que mais foram modificadas ao longo dos séculos, quase sempre em função da
mobilidade e com dois objetivos, a saber, aumentar a mobilidade de produtos do porto e
conquistar mais espaço garantindo fluidez no deslocamento da ocupação em direção à
Península de Itapagipe.
63 O senhor Miguel Ferreira se queixava dos motoristas do estado que saiam da Gamboa em trajes de banho
“que não se compadecem com a moral, para irem tomar banho de mar”. A NOTÍCIA, “Como se vão banhar os
‘chauffeurs’ da garagem do estado”, 28 nov. 1914, p. 2.
64 CORREIO MERCANTIL, 19 jul. 1839, p. 4.
65 No final do século XIX, um periódico discorria sobre a necessidade de cuidar da encosta, incluindo a
Gamboa, principalmente por conta dos efeitos das chuvas: “(…) as aguas torrenciais se precipitam pela
montanha e dão causa aos desmoronamentos, que trouxeram prejuizos e interceptaram o transito para o forte da
Gamboa e outros pontos da baixo da ladeira do Passeio Publico (…) logar muito frequentado pela necessidade de
banhos do mar (…) onde ha fabricas de vinho, colla, sabão, o que paga impostos além da decima urbana”. O
MONITOR, “Para melhoramentos materiais da provincia”, 12 dez. 1877, p. 2.
66 Tradução do autor, no original: “The construction of the Avenida constrained the previously unrestricted
movement of ideas, labour, and goods”.
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Thomé de Souza se referiu à localidade, em 1550, quando oficializou a Sesmaria aos
Jesuítas: “Padres que na dita casa estão, e esperão ao diante serem en crescimento, me pedia
que desse humas terras que estão diante desta cidade de parte norte, onde chamão Agua de
Meninos pera diante pera norte trezentas varas, isto ao longo do mar;” (SOUZA, 1550, p. 195
apud SILVA FILHO, 2008, p. 268). Ali os jesuítas construíram seu engenho d’água, famoso
pelos bebedouros naturais de água potável e que as embarcações frequentavam para o
abastecimento da frota.
As primeiras modificações na região da Água de Meninos datam de 1590 quando da
construção de uma fortificação, a antiga estância de Santiago de Água dos Meninos (Figura
20), ponto importante desta cidade limitada por fortes e baterias militares. Hoje, nesse local,
encontra-se o forte de Santo Alberto que, ao invés de ser rodeado por águas, é rodeado pelo
asfalto da avenida Jequitaia. Até o século XIX, a água do mar praticamente tocava a encosta e
haviam ali “afloramentos rochosos, atualmente também desaparecidos sob o aterro” (SILVA
FILHO, 2008, p. 269). Um mapa do século XVII já trazia referências à região:

Figura 20: Planta da Restituição da Bahia, de 1631, realizada por João Teixeira Albernaz, um dos mais
importantes cartógrafos português. Vemos a cidade murada bem demarcada com seus fortes de defesa, artilharias
espalhadas, a região da Cidade Baixa com o Comércio e o guindaste do Padre. À esquerda, a área de “Agoa dos
meninos”, próxima ao forte de São Tiago. Fonte: Nestor Goulart Reis (2000).

Um século após a de fundação da cidade, a área se tornou local para o estacionamento
de embarcações do tráfico de pessoas escravizadas e logo se viu parte do sistema portuário
nos séculos seguintes. Aterros aconteceram na região portuária já no século XVIII com o
objetivo de melhorar o atracamento e a Cidade Baixa tornou-se um local propício para o
reembarque dos africanos para outras regiões do Recôncavo (NOVAES, 2013).
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No genial trabalho de reconstituição paleogeomorfológica e paleovisual litorânea de
Salvador, em especial da zona que vai do forte de Santo Antônio da Barra até Água de
Meninos, Rubens Antônio da Silva Filho (2008) dá uma dimensão de como foi a evolução
dessa região costeira, submetida aos impactos de forte intervenção antrópica. Rubens
reconstituiu os mapas da região desde o século XVII e revelou como a cidade cresceu para o
mar. Antes das intervenções humanas e das reformas sistemáticas a partir do século XIX, a
água do mar chegava até onde se encontra atualmente a Associação Comercial do Estado da
Bahia, construída sobre as bases do antigo Fortim ou Bateria de São Fernando, construção de
1693 (SILVA FILHO, 2008, p. 260).

Figura 21 e 22: Água de Meninos, em data incerta, mas provavelmente entre o final do século XIX – início do
século XX. À esquerda, vista a partir do sentido centro; à direita, vista a partir do sentido norte, já com o aterro
em formação. Fonte: autoria desconhecida/ (SILVA FILHO, 2008, p. 269-270).

A região de Água de Meninos foi uma das últimas a receber as intervenções que, como
vimos, começaram no final do século XIX e se estenderam ao longo das primeiras décadas do
século XX. Nas fotografias, constatamos que o mar ainda estava muito próximo do largo
(Figura 21), mas com trabalhos de aterramento já iniciados (Figura 22).
Uma das principais reclamações da região eram suas ruas estreitas delimitadas pelo
mar. Os bondes que já passam por ali em direção ao Bonfim, nas primeiras décadas do século
XX, provocavam diversos acidentes e atropelamentos em função das duas linhas de trilhos:
“(…) urge o desapparecimento della e o assentamento de uma só no centro do leito daquella
via publica, estabelecendo-se um desvio na praça Deodoro e conservando-se o que existe em
Água de Meninos”67. A demanda pelo alargamento da via foi uma necessidade crescente ao
longo dos anos. Os jornais endossavam a demanda e diziam que o prolongamento da avenida
Jequitaia estava um “jogo de empurra” 68. Finalmente, nos anos 30, a avenida Jequitaia já era

67 A NOTÍCIA, 07 mai. 1915, capa.
68 A NOTÍCIA, 13 jul. 1915, capa.
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uma realidade e as imagens da época revelavam a presença dos bondes na região, andando
folgadamente sobre dois trilhos.

Figura 23: avenida Jequitaia nos
anos 30, alargada para passagem
do bonde e já com os aterros
iniciais na enseada de Água de
Meninos, local onde funcionou a
feira a partir de 1934. Fonte:
autor desconhecido/site Salvador
Antiga.

A construção da avenida Jequitaia, o seu alargamento, o aterro, pareciam cumprir as
demandas daquela primeira metade do século XX, demandas que muito em breve
aumentariam com o crescimento da presença dos automóveis na paisagem urbana.
De toda sorte, os feirantes trataram de ocupar o aterro da enseada. A feira de Água de
Meninos era herdeira da chamada Feira do Sete, uma feira móvel que acontecia nas
proximidades do armazém das Docas, mas que fora incendiada em 1934 e, posteriormente,
transferida para a enseada (NOVAES, 2013, p. 65). Água de Meninos, como todas as feiras
urbanas de Salvador, era um território incontestavelmente africano com trabalhadores ligados
à movimentação de mercadorias e que também desenvolviam trabalhos agrícolas, “(…) lugar
de atividades menos prestigiosas, por ser baseada nos trabalhos braçais e relacionada às
minorias sociais e étnico-raciais da cidade de Salvador” (NOVAES, 2013, p. 62). Ao realizar
uma investigação arqueológica em Água de Meninos 69, Luciana Novaes (2013) encontrou um
“assentamento” para Exu70 na enseada. Embora tenha constatado que o objeto não teria sido
colocado ali na época da feira, a pesquisadora ressalta que a presença desse elemento religioso
nos conecta às esferas de deslocamento da própria população negra, “(…) resistindo à
invisibilidade que lhe os conferiram em diversos espaços (…) ressignificando (…) a Enseada
de Água de Meninos como uma paisagem sagrada” (NOVAES, 2013, p. 85).

69 Para outra arqueologia na localidade, ver o trabalho de Leandro Domingues Duran e Gilson Rambelli (2019).
70 Divindade yorubana cultuada nos candomblés da nação ketu, Exu deve ser o primeiro orixá a receber
oferendas, em qualquer rito que se faça: “Exu é o patrono das feiras e dos mercados, das portas e entradas, das
encruzilhadas e das estradas largas, da circulação e negociação, do comércio, do sexo e do ato sexual”. O
“assentamento” para a divindade foi descoberto pelo mergulhador André Lima em uma estrutura de ferro
soldada: “A estrutura de ferro ao ser soldada em uma base que lhe garante estabilidade sugere o interesse daquele
ou daquela que submergiu o objeto, de que o mesmo permanecesse ereto no espaço submerso, devido as
correntes marítimas que certamente o derrubariam facilmente” (NOVAES, 2013, p. 83-86).
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Historicamente, a circulação de mercadorias nesses locais populares sempre foi
questionada, principalmente diante da visão modernizante que habitava as políticas de
urbanização e saneamento de Salvador. Ao mesmo tempo, desde que a cidade se tornou um
entreposto comercial, as feiras sempre fizeram parte da paisagem cultural da cidade.

Figura 24: feira de Água de Meninos no
ano de 1946/48 em foto de Pierre Verger.
Fonte: Blombô Leilões.

Em 1948, o discurso higienista racista não ocupava com tanta ênfase a notícia nos
jornais como nas primeiras décadas do século XX durante a reforma seabrista. Agora, os
jornais distribuíam a responsabilidade da situação das feiras e culpavam as autoridades:
Os “comandos sanitários” fazem apenas demagogia, agindo contra
barraqueiros e pequenos comerciantes – Se não existe calçamento em Água
de Meninos, a Prefeitura é responsável – Os poderes públicos não se
preocupam em solucionar os problemas do povo71.

Novas perseguições aos feirantes são relatadas nesse ano72. Além da questão da
higiene, da discriminação contra um território negro, estava evidente que, pelo andar da
carruagem, a feira não poderia continuar ali. Ela era um entrave no processo de deslocamento
e espraiamento da Cidade Baixa que teve início na região portuária e já durava 60 anos. Era
um ciclo vicioso como nos dias de hoje: as vias se alargavam, aumentava-se o fluxo. Com o
passar dos anos e aumento no uso dos artefatos móveis, mais fluxos e novos clamores para
maiores alargamentos seriam determinantes para novos conflitos de espaço na região.
Primeiro os bondes, agora o motor da expansão eram os automóveis.
Em, 1963, um ano antes da feira pegar fogo e ainda sob as discussões da obra da
avenida do Contorno, o engenheiro Oscar Pontes, responsável pela obra, discutia a construção
71 O MOMENTO, “As autoridades são responsáveis pela falta de asseio nos Mercados”, 15 fev. 1948, p. 2.
72 O MOMENTO, 28 mar. 1948, p. 2: “A Feira de Água de Meninos, a principal da cidade, não foge à regra
geral, encontrando-se também, ao abandono. Não existe ali um miquitorio publico, nem um chafariz, nem
calçamento. O que há é muita lama e muita perseguição aos pequenos, por parte dos prepostos da Fiscalização
Municipal”.
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de um novo Mercado Modelo, porque na altura, o atual, “tem que sair para a avenida
passar”73. O futuro edifício, que não saiu do papel, teria quatro pavimentos e uma arquitetura
bem moderna, de toda sorte, o Mercado Modelo foi destruído por um incêndio em 1969.
A feira de Água de Meninos também representava um estorvo para os planos das
novas avenidas. Em 1964, após o incêndio, os jornais

74

davam o tamanho da tragédia: cem

feridos, 6 a 10 bilhões de cruzeiros em prejuízo e destruição de 80% da feira mais importante
de Salvador, na qual existiam mais de 1.500 barracas registradas. O entroncamento cultural e
material de toda a produção que vinha do Recôncavo chegava ao fim.

Figura 25: edição do jornal A
TARDE anuncia o incêndio na
feira. FONTE: A Tarde, 08 set.
1964, p. 23/IGHB.

Na edição histórica, o A TARDE resume no lead:
Tôda a cidade está sob emoção do terrível impacto que tanto chocou a sua
população, nas últimas horas da tarde de sábado passado [05/09], quando
assistiu, consternada, a fogueira imensa em que se transformou a Feira de
Agua de Meninos, ameaçando atingir os enormes tanques de combustível
das companhias destribuidoras, distantes menos de trinta metros – o perigo
maior que todos temiam. (A TARDE, 08 set. 1964, p. 1)

As condições do incêndio são consideradas suspeitas até hoje. Fala-se em interesse da
ditadura militar em acabar com a feira em decorrência do potencial de articulação popular que
Água de Meninos sempre representou. A hipótese mais aceita são os vapores de gasolina que
se desprendiam de uma boca de lobo que, depois de inflamados, espalharam-se pelas barracas
fazendo explodir bujões de gás. Como se sabe, a feira era vizinha dos tanques de combustíveis
e estes seriam os responsáveis pelo escape dos vapores de gasolina. Falou-se em interesse das
companhias no terreno já que a presença da feira representava um perigo para o
desenvolvimento desse tipo de atividade.

73 A TARDE, “Mercado tem que sair para a avenida passar”, 31 out. 1963, p. 2.
74 A TARDE, 08 set. 1964, capa.
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Depois do incêndio, as autoridades decidiram transferir a feira para a enseada de São
Joaquim. Mas como afirmou o jornal, na época, esse já era um desejo do poder público e das
empresas privadas que tinham interesse na região, principalmente para a construção de uma
segunda pista da avenida:
O acidente serviu, apenas, para apressar a transferência, uma vez que a
Docas da Bahia, através do seu representante, eng. Oscar Pontes, vinha
mantendo conversações com o Sindicato objetivando a instalação da feira
em São Joaquim, de modo a possibilitar a construção da segunda pista da
Avenida Frederico Pontes. (A TARDE, 08 set. 1964, p. 23)

Percebam que Oscar Pontes é o mesmo engenheiro responsável pela avenida do
Contorno e que objetivava o fim do Mercado Modelo para passagem da avenida, e é o mesmo
que está envolvido na transferência da feira para São Joaquim, com o objetivo da construção
de uma outra pista paralela à avenida Jequitaia. A nova avenida a ser construída no local de
Água de Meninos é um prolongamento da avenida engenheiro Frederico Pontes 75, seu pai,
antigo diretor da Viação e Obras Pública da Bahia76, mas que, nos jornais dos anos 3077, já
aparecia como representante da Cia. Cessionaria das Docas. Frederico foi entusiasta da
reforma seabrista na primeira década do século XX e, a respeito das obras do novo porto,
construção da Avenida Jequitaia, declarou ao jornal:
Ao dr. J. J. Seabra, benemerito e honrado ministro, que soube trabalhar pela
Bahia (…), cujos aplausos não lhe têm sido regateados, não só por dar
solução as questões pendentes, o que determinou o grande e incomparavel
impulso que tiveram as obras nestes ultimos dois annos (…) exigindo-lhe
grandes e maiores sacrificios em prol desta cidade, com a execução de
melhoramentos (…) ficando assim abertas novas arterias de vida e luz que
farão esquecer o triste espetaculo dos caminhos repugnantes e tortuosos que
margeiam a linha dos actuaes trapiches e transformando o aspecto de toda
uma zona que se não poderia comprehender pudesse estar visinha de uma
obra que attesta o nosso grão de civilisação e adiantamento 78.

O desejo das “novas arterias” que redesenham a cidade e acabam com seus “caminhos
repugnantes e tortuosos” atravessaram uma geração, de pai para filho, refletindo o evidente
interesse privado nesta área. O personalismo por trás de todo esse enredo não deixa dúvida
sobre o caráter privado dado às obras públicas. A título de curiosidade, mas que demonstra
ligação de Oscar com os interesses familiares na região e esse forte desejo de implantar vias

75 Construída em 1934 e louvada com um sinal de “progresso” da Cidade Baixa, “a qual depois de pronta muito
engrandecerá a Bahia”. ETC, ano VII, n. 235, 30 abr. 1934, p. 9.
76 Foi designado para ocupar o cargo em 1905. CORREIO DO BRASIL, “DECRETO”, 14 jun. 1905, capa.
77 ETC, “Mundanidades”, ano VI, n. 195, 31 ago. 1932, p. 17.
78 GAZETA DE NOTÍCIAS, “O novo porta da Bahia – antecipações da justiça historica”, 20 mai. 1913, p. 2.
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que vão favorecer o sistema automobilista, sua esposa, Olga Fernandez de Velasco Pontes, foi
a primeira mulher a tirar carteira de motorista na Bahia e consta que dirigiu até os 93 anos79.
Oscar não veria nem o prolongamento da avenida que passaria por cima do local de
feira, nem mesmo a inauguração total da avenida do Contorno, em 1971, já que morreu em 1
de janeiro de 1969. Mas o projeto familiar dos Pontes e os interesses do sistema automobilista
já estavam determinados e efetivados, concretizando a transformação derradeira da área em
função da mobilidade. Sobre a feira, logo após o incêndio, o vice-governador da Bahia,
declarou:
A proliferação anárquica sem a menor disciplina sem a menor higiene das
barracas emprestou-lhe características próprias que na realidade não honram
os nossos foros de civilisação (…) Pouco a pouca a navegação do
Recôncavo foi diminuindo desaparecendo progressivamente os barcos a vela
que faziam o transporte de riqueza dessa região bahiana. As obrigações
trabalhistas impostas pela lei e cada dia mais fiscalizadas pelas autoridades
navais e trabalhistas foram tornando mais dificeis as condições de
sobrevivência aos proprietários dos veleiros que não podiam pagar
tripulações e se sujeitar às exigências que lhe eram impostas (…) A
Companhia Docas da Bahia completou o cais de fechamento da bacia de
Agua de Meninos e com isto ainda mais diminuiu o movimento de veleiros
do Recôncavo, que abasteciam a feira. Passou a maior parte do
abastecimento da feira a ser feito pelos caminhões que provinham do
interior80.

Como vemos, uma série de empecilhos foram sendo postos para viabilizar a troca do
modal marítimo pelo modal sob rodas. Nos planos da nova feira a ser instalada em São
Joaquim, o governo anunciou a construção de um Centro do Produtor, próximo a avenida
Barros Reis para facilitar a carga e descarga dos caminhões.
A antiga feira foi definitivamente transferida para São Joaquim. Novas discussões
envolvendo higiene continuaram a acontecer mesmo nos dias de hoje e novas tentativas de
regulamentação e revitalização81 do lugar também foram recorrentes. Novos velhos discursos
que se atualizam e novos velhos interesses que se sobressaem das discussões sobre os
mercados populares. A avenida duplicada tem exigido novas reformas 82 com promessas de
melhora do fluxo que nunca se concretiza. O local é um dos mais difíceis do CAS para um
79 JORNAL DA METRÓPOLE, 15 jul. 2011, p. 19.
80 A TARDE, 08 set. 1964, p. 23.
81 A notícia da segunda etapa do projeto de “revitalização” foi anunciada pelo governo do Estado em 06 jan.
2021, disponível em: <http://www.sedur.ba.gov.br/2021/01/1624/Governo-do-Estado-licita-2a-etapa-derequalificacao-da-Feira-de-Sao-Joaquim.html>. Acesso em: 09 jun. 2021.
82 A última reforma foi anunciada em janeiro de 2015 e prometeu ampliar as faixas para os carros a um custo de
R$ 600 mil. A TARDE, “Obra viária em São Joaquim começa na próxima semana”, 29 mai. 2015, on line,
disponível em: <https://atarde.uol.com.br/transito/noticias/1684747-obra-viaria-em-sao-joaquim-comeca-naproxima-semana>. Acesso em: 09 jun. 2021.
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pedestre atravessar: faltam faixas para travessia, faltam sinaleiras para controlar os veículos
motorizados que andam em alta velocidade, principalmente fora do horário de rush quando a
avenida se congestiona.
Diversos filmes83 foram realizados para retratar esse trauma urbano e que trazem o
impacto deste acontecimento para cidade, principalmente a partir dos depoimentos de pessoas
que conheceram a feira e o que ela significou para a cultura de Salvador e também para as
artes, em especial, o cinema. “A grande feira”, de Roberto Pires (1961), além de ser um
documento sobre a Salvador dos anos 60, mostrando os pedestres fugindo da loucura
automotiva, é um filme oracular. O diretor coloca no centro da narrativa a destruição da feira
por um incêndio, uma explosão dos tanques de combustíveis da Esso, que não acontece no
filme, mas que vem a acontecer, na realidade, três anos depois.
A Salvador de “A grande feira” é evidentemente impactada e sofre as consequências
dos artefatos móveis. Estão lá o bonde, o ônibus elétrico, os carros, a cidade frenética,
personagens que reclamam de um progresso que se aproxima e que colocará fim à feira. Não é
de se estranhar que, no filme, há uma oposição evidente entre progresso e feira. Pois a
oposição estava posta como fica evidente ao longo desta seção. Durante o século XX, as feiras
da cidade, território notadamente negro, foram alvos da política de higienização pela
autoridades. No filme de Pires, a feira se apresenta como o lugar dissidente, fora das normas
legais, no qual o Estado e os poderes instituídos têm pouco controle e, por isso, precisava ser
queimada. É o local onde o trabalhador tem poder sobre seu locus de trabalho, desafiando os
poderosos e se recusando à servidão. O filme retrata a perturbação da modernidade com uma
cidade que passava a se movimentar, mais do que nunca. O carro é personagem central no
filme e se conecta aos tanques de combustível que ameaçam a feira.
Gilberto Gil e Capinam (1967) conseguiram captar a nostalgia do local, em música
que homenageia Água de Meninos:
(…) A feira nem bem sabia
Se ía pro mar ou subia
E nem o povo queria
Escolher outro lugar
Enquanto a feira não via
A hora de se mudar.
Tocaram fogo na feira
Ai, me dia, mi'a sinhá
83 ÁGUA de Meninos: a feira do Cinema Novo. Direção de Fabíola Aquino. Brasil: Cacauê Movie e Apus
filmes, 2012. Documentário (52 minutos). A GRANDE feira. Direção de Roberto Pires. Brasil: Iglu Filmes,
1961. Ficção (94 min.). SOL sobre a lama. Direção de Alex Vianny. Brasil: Guapira Filmes Ltda., 1963. Ficção
(90 min.).
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Pra onde correu o povo
Pra onde correu a moça
Vinda de Taperoá?
Água de Meninos chorou
Caranguejo correu pra lama
Saveiro ficou na costa
A moringa rebentou
Dos olhos do barraqueiro
Muita água derramou.
Água de Meninos acabou
Quem ficou foi a saudade
Da noiva dentro da moça
Vinda de Taperoá
Vestida de rendas,ô
Abre a roda pra passar.
Moinho da Bahia queimou
Queimou, deixa queimar
Abre a roda pra sambar
Pra sambar...Pra sambar…

Podemos afirmar que a nostalgia desses tempos também se mistura aos sentimentos de
violação destas terras desde a chegada do colonizador. Os impactos humanos na região não
são apenas chocantes, e isso nos conecta à ideia de Antropoceno que vamos discutir com mais
detalhe no capítulo 4, mas também nos aciona um exercício de imaginação para sabermos o
quanto poderíamos ter feito diferente, apesar do incontrolável e incontornável espírito de cada
época e dos caminhos que a urbanização seguiu.
É evidente que, nos dias atuais, está impresso no imaginário da cidade de Salvador o
nome da feira de Água de Meninos, o que está refletido em filmes, músicas e nas memórias
daqueles que conheceram a feira. Há quem chame São Joaquim de Água de Meninos até hoje.
Se o incêndio de feiras foi uma prática comum e contínua no decorrer século XX, o
incêndio de Águas de Meninos é emblemático na medida em que envolve a questão da
mobilidade, o alargamento de vias e discussões sobre o espaço urbano, assuntos que já
estavam pautados desde a reforma de Seabra.
A partir das análises regressivas e progressivas, das imagens do passado em oposição
ao que hoje conhecemos, foi possível comprovar as intensas transformações do espaço urbano
do Centro Antigo de Salvador, a partir das mobilidades. Mas como bem lembra Rubens
Antônio da Silva Filho (2008), as características de um lugar permanecem preservadas na
mente, o que nos conecta a uma imaginação histórica e “(…) esse fenômeno é mais atuante
em localidades em que há estímulo a uma veneração do passado e resistência a mudanças”
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(SILVA FILHO, 2008, p. 284). Veneração que faz parte de Salvador e seu culto ao passado,
com imagens impressas na cultura popular da cidade, no culto ao trauma de maneira
nostálgica e que ocupam o nosso imaginário.
Veremos que, ao longo dos séculos, a gente desta terra não ficou inerte às mudanças
operadas e impostas pelas hegemonias. Elas não só reagiram como criaram/criam outras
formas de ocupar a cidade, com rebeldia, com luta e muita resistência, o que será tema de
nossa próxima seção.

Figuras 26 e 27: à esquerda, aterro da região
atual de Água de Meninos ocupada por avenidas
e pelo terminal de cargas portuário em
ortoaerofoto da Conder (2002) sobreposta à
“Planta da Cidade de São Salvador - Capital do
Estado Federado da Bahia", de Adolfo Morales
de Los Rios (1894). Acima, reconstituição
paleopanorâmica do visual provável da região,
antes da intervenção humana. Fonte: Rubens
Antônio da Silva Filho (2008, p. 271 e 275).

2.2. Dissidências, hegemonias e resistências
O corpo dissidente está presente ao longo da história em movimentos de ascensão ao
poder. O corpo dissidente é um agente contra hegemônico. Gramsci-Foucault: onde há
hegemonia, há dissidências. Onde há poder, há resistência. Durante boa parte da história de
Salvador, tais dissidentes criaram ações contra hegemônicas e resistência ao “progresso”.
Mas, sobretudo, a emergência desse corpo dissidente em Salvador está diretamente ligada à
mobilidade, como veremos nesta seção. Antes de chegar a esta conclusão, gostaria de
mergulhar na discussão desse conceito tão importante para esta tese.
Daphne Brooks (2006) falou sobre “corpos dissidentes” ao tratar das performances
sobre raça e liberdade executadas por artistas negros nos Estados Unidos do século XIX e
início do XX. A autora examinou como várias figuras históricas e culturais projetaram
inovações na cena teatral norte-americana criando novas agências de narrativa e representação
corporal. Além de contestarem a legibilidade cultural das representações raciais e da própria
música negra, estes artistas trabalhavam com identidades corporais que desafiavam leituras
fáceis e serviam como “(…) um exemplo de um corpo transatlântico de conflito e turbulência
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social e cultural” (BROOKS, 2006, p. 21) 84. Ao implicar o conceito de corpo dissidente em
minha investigação de mestrado (TROI, 2018), a intenção era relatar turbulêcias sociais e
culturais, forças de “desaprendizagem”, disparadas por uma formação histórico social nas
artes em combinação com os ativismos. Este corpo dissidente incorporava/incorpora, em suas
obras artísticas e ativistas (artivistas), enunciados de desobediência de gênero e sexualidade
em diálogo com lutas anticoloniais e antirraciais.
Embora o conceito de dissidência tenha ganhado aderência na discussão sobre gênero,
questão que vem ganhando relevância nas pesquisas culturais no Brasil na última década, logo
percebi que falar de dissidências era falar sobre disputas contra hegemonias que se
espraiavam por muitos campos. Este conclusão foi possível ao constatar que havia uma
relação intrínseca das/os artistas e coletivos com a urbanidade: primeiro, a partir do Teat(r)o
Oficina e sua relação com o bairro do Bexiga, em São Paulo; segundo, pelas monstras e drags
queer85 no Centro Antigo de Salvador, no Âncora do Marujo, um bar de resistência
LGBTQIA+86 da avenida Carlos Gomes. Era evidente que para essas pessoas e grupos, a
cidade cumpria/cumpre um papel determinante em suas produções. Em ambos os casos, a luta
pela afirmação artística se confudia com a luta pelo direito ao aparecimento no espaço
citadino, em lutas interseccionais pelo direito à moradia, ao espaço de apresentação desses
trabalhos, às áreas centrais em depauperamentos da capital paulista e da capital baiana.
Artistas e ativistas que “(…) com suas corpas estão sempre produzindo reflexões acerca
desses processos não apenas nas suas subjetividades, mas também nos efeitos de suas ações
no público e no tecido social” (TROI, 2018, p. 82-83). Estes corpos ocupam a cidade, borram
a sua paisagem straight (TROI, BATEL, 2020), engajam-se em agendas progressistas que
desafiam a regulação da cidade, o controle da população e de seus corpos. Evidências que
84 Tradução do autor, no original: “Bodies of polymorphousness, the spirit-rapper and the racially liminal
octoroon challenge facile readings of racial, gender, and corporeal identity politics, and each serves as an
example of a transatlantic body of social and cultural conflict and turbulence”.
85 As chamadas monstruosidades e drag queers, dentro do tema das artes da performance, estão relacionadas a
criações com aparência monstruosa, estranhas, para encenar sua arte. Em Salvador, a chamada arte da
“monxtração” é praticada, dentre outras, por Malayka SN que realizou diversos concursos para escolher a
“Estranha Marujo”, em 2017 e 2018, prêmio de melhor “estranha” no bar Âncora do Marujo, no Centro Antigo
de Salvador. Sobre elas: “Ao invés de drag queens miméticas, enfatizando a beleza feminina, encontramos
monxtras, verdadeiras “vampiras pós-apocalípticas”, como muitas se auto intitulam (…)” (TROI, 2018, p. 81).
“Na filosofia monstra, a Terra é esse organismo vivo com o qual nos fundimos, criando máquinas-árvore-gente,
transhumanos simbióticos, rizomados em diversos territórios orgânicos, territorializados em cosmogonias afrobrasileiras, estranhas visualmente impactantes, seja por sua beleza e equilíbrio, seja por seu caráter inventivo,
simbiótico, planta-chapéu, barba-hera, cabelo-trepadeira, cabelo-ninho de pássaro, corpos-galhos” (TROI, 2018,
p. 131).
86 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Travestis, Queer, Intersexuais, Assexuais e outras formas
subjetivas de sexualidade e identidades de gênero.
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foram comprovadas em pesquisas de campo subsequentes em coletivos e artistas de outras
cidades, a exemplo de Curitiba (TROI, 2019b) e Belém (TROI, 2019c).
Sobre a definição de corpo dissidente e esse aspecto amplo de luta contra hegemônica,
afirmei ainda:
É o corpo dissidente que opera uma poderosa desconstrução a partir da
própria reação aos sistemas opressores. Corpo dissidente como o corpo
ciclista que afronta a norma carrocrata, o corpo dissidente na inconformidade
de gênero que afronta a norma de gênero, a cisnormatividade e a própria
deliberação do que deve ser o corpo feminino ou masculino. O corpo senil, a
corpa flamejante com o fogo na raba, o movimento da cintura e dos gestos
que perturbam o outro, sempre no local do defensor e cúmplice dos
paradigmas coloniais; corpo dissidente que tem a potência da
desaprendizagem, a desnaturalização, processo decolonial permanente, luta
permanente, movimento permanente. (TROI, 2018, p. 117)

Aprofundando o conceito de corpo dissidente aos propósitos desta tese, gostaria de
discutí-lo, um pouco mais, a partir da perspectiva do conceito de “hegemonia” de Antonio
Gramsci.
O que faz com que determinadas práticas se tornem hegemônicas? Como mediante a
um modelo estabelecido criam-se novas formas de estar no mundo? Responder a essas
perguntas evidenciam condições históricas favoráveis para ascensão de determinadas práticas
sociais como normativas, o que significa que os posicionamentos dissidentes e hegemônicos
podem mudar com o tempo.
O posicionamento cristão no decorrer da história é um bom exemplo disso.
Perseguidos na antiguidade e, posteriormente, adotados como religião oficial no Império
romano, os cristãos chegam à Idade Média perseguindo os “infiéis” muçulmanos. Dentro do
próprio cristianismo, vamos notar novas lutas entre hegemonias e dissidências que se
convertem em movimentações de uma posição para outra. Se a Reforma Protestante pode ser
vista como dissidência no passado, não seria exagero afirmar que, pelo menos no Brasil, o
protestantismo se configurou como um campo hegemônico religioso com forte influência nos
poderes políticos nas últimas décadas. Outro exemplo de dissidência que conquista a
hegemonia, especificamente no campo da mobilidade, são os modais de transporte de
Amsterdã, na Holanda. A partir de uma luta política, que só terminou no início dos anos 70, a
presença do corpo em manifestações para interromper a morte de pessoas por atropelamento
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de carros possibilitou a ascensão da bicicleta como meio de transporte hegemônico 87 na
cidade.
Esses exemplos, embora bastante diferentes, explanam lutas históricas pela
hegemonia. Sempre haverá dissidência para se contrapor às forças que se tornam
hegemônicas. Dessa maneira, há um sentido móvel quando pensamos nas dissidências, pois
além de atemporais, elas se transformam e podem, inclusive, moverem-se em direção à
hegemonia. Construir hegemonia, para Gramsci, vem da possibilidade de grupos elaborarem
sua visão de mundo, unindo teoria e ação, estruturando o campo para articular alianças, o que
se constitui em um princípio “fundamental” da ciência política: “nenhuma formação social
desaparece enquanto as forças produtivas que nela se desenvolveram ainda encontrarem lugar
para um novo movimento progressista” (GRAMSCI, 2002, p. 321). É claro que a visão de
Gramsci está totalmente atrelada ao marxismo, à luta de classes e à ideia de se fundar um
Estado proletário, mas acredito que, ao delinear o funcionamento das lutas pela hegemonia,
ele nos auxilia a compreender a posição da resistência desses corpos em Salvador quando
reflito as questões da mobilidade e da ocupação do espaço urbano.
Dissidências e hegemonias estão circunscritas em territórios em forma de alianças e
agenciamentos. Constituir hegemonia ou “supremacia de um grupo social” também está
relacionado ao “domínio” e à “direção intelectual e moral” (GRAMSCI, 2002, p. 62), ou seja,
força e cultura, o que fica evidente na construção das mobilidades e suas consequências para o
espaço urbano de Salvador.
A implantação dos sistemas móveis e as reformas urbanas decorrentes de sua
materialidade, como vimos, estavam muito mais atreladas à força do Estado. Ou, como
afirmou Ana Fernandes (2006) a respeito do papel desses “agentes sociais” na produção da
cidade: “Essas formas hegemônicas de organização atuam paralela e simultaneamente ao setor
público, em estreita sintonia com os processos de definição das políticas e prioridades de
intervenção nas cidades” (FERNANDES, 2006, p. 55). Sheller e Urry (2003) vão definir essa
atuação a partir da sociologia da mobilidade, explicando a “erosão” das fronteiras entre a vida
pública e a privada, o que está igualmente sugerido nas relações entre o poder público e os
interesses privados/empresariais.

87 Com 17 milhões de habitantes, estimam-se 23 milhões de bicicletas na Holanda. O modal é utilizado por 84%
da população e é o país com mais bicicletas por habitantes. Dados da organização Bicicletas Recreativas
presentes
na
reportagem
do
El
País,
em
09
fev.
2019,
disponível
em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/01/internacional/1548981501_029083.html>. Acesso em: 18 ago. 2021.
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O espaço e a urbanidade, enquanto formações espaciais complexas, são construções
relacionadas às interações de força, mas essencialmente da cultura. Se a modificação do
espaço depende da instauração de novas práticas, não podemos concluir que essas sejam
exclusivamente progressistas. A História tem nos dado exemplos de como novas práticas
podem significar retrocessos do ponto de vista sócio cultural, dando origem também a
alianças fascistas.
Podemos falar então que existe uma “performatividade do espaço urbano” (TROI,
COLLING, BATEL, 2021), aqui usada para pensar no desvelamento das marcas dos gêneros,
das sexualidades, do ecológico e do político no espaço. Os elementos performativos da cidade
são uma teia complexa de relações e práticas que se materializam no discurso e também no
espaço, em ausências e presenças, em marcos simbólicos e na memória toponímica. As
formas de se mover na cidade são uma dessas materializações e desenham um complexo
sistema de interações que tem como base uma ideologia88, ou seja, a visão de mundo de um
grupo social.
Mas enfatizo, a discussão sobre dissidências e hegemonias vai muito além da ideia de
“classes sociais” e, ao meu ver, estaria muito mais ligada ao que se convencionou chamar de
super estrutura, ou seja, toda a construção cultural, política e ideológica assentada sobre a
estrutura e que pode atravessar classes sociais diferentes. A estrutura, essencialmente
econômica e ligada aos modos de produção, o que me interessa muito para pensar a
mobilidade, incide diretamente sobre a materialidade urbana. Classe deve ser entendida aqui
não apenas sob o aspecto dialético entre a burguesia e o operariado, mas como um
agenciamento subjetivo, ligado a um território, práticas e fundada nas complexas relações
entre Cultura e Sociedade. A heterossexualidade, por exemplo, enquanto prática, atravessa
classes sociais e trabalhadoras diferentes, constituindo uma hegemonia heterogênea povoada
por diferenças.
Para Gramsci, há uma grande hegemonia formada pela sociedade civil e pela
sociedade política e que constitui o Estado, expressa no governo jurídico com funções “(…)
precisamente organizativas e conectivas” (GRAMSCI, 1982, p. 11). Gramsci também
demonstra que as hegemonias devem ser vistas e estudadas por sua organização cultural e
moral, o que é bastante revelador a partir dos discursos da elite, expressos nos jornais de
Salvador, a respeito da cidade que está sendo moldada pelo poder do Estado com as obras de
88 Não vou aprofundar a discussão desse termo ao longo da história da filosofia e da sociologia, o que já fiz
(TROI, 2019d).
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intervenção, com as novas mobilidades, as reformas e revitalizações. Essa “cenarização”
(FERNANDES, 2006) rompe com o passado e cria atrações na nova cidade. Óbvio que nesta
nova cidade, há pouco espaço para os “subalternos”, para usar o termo gramsciano, que são
vistos como exemplo de péssima reputação, imoralidade, símbolos do atraso e da falta de
civilidade, atravancadores do progresso e dos interesses econômicos da época.
Há tantos campos possíveis de dissidências conectados como também hegemônicos.
Sobre a história desses grupos, Gramsci afirmou: “É indubitável que, na atividade histórica
destes grupos, existe tendência à unificação, ainda que em termos provisórios, mas esta
tendência é continuamente rompida pela iniciativa dos grupos dominantes” (GRAMSCI,
2002, p. 135). Há um emaranhado de hegemonias e dissidências que se conectam e se
interpelam, principalmente em momentos de unificação e revolta e que serão logo rompidos
pela inciativa das hegemonias, como veremos nas revoltas urbanas que tiveram como pano de
fundo a mobilidade.
Historicamente, quando falo em corpos dissidentes em Salvador, falo essencialmente
de pessoas negras, racializadas, subalternizadas, maioria em praticamente todos os períodos
históricos e ainda nos dias de hoje. Eram eles/elas que também ocupavam, majoritariamente,
o espaço urbano durante praticamente três séculos. Até mesmo no século XVIII, as pessoas
negras escravizadas chegaram a representar 50% da população de Salvador. Eram o elemento
desestruturador de uma sociedade escravocrata, racista que, ao mesmo tempo em que estava
aberta para o mundo, desde a fundação da cidade comercial, queria limpar os traços da
influência indígena, africana e negra. Sem abdicar, é claro, de sua força de trabalho. Livrar-se
definitivamente dessa influência e presença, notadamente, não aconteceu. Ao longo dos
séculos, foram os/as negros/as, dissidências evidentes com seus corpos visíveis na estrutura
móvel da cidade, que provocaram as maiores disrupções do espaço e da lógica urbana. Não é
a toa que no agitado século XIX, o medo de uma revolução negra permeava o imaginário da
elite soteropolitana:
Um grupo de comerciantes de Salvador, provavelmente portugueses,
informou, alarmado, em 1814: “veem-se ajuntamentos de negros de noite
pelas ruas […] conversam nos seus idiomas o que querem”. Esse medo tinha
fundamento? Em 1789, as autoridades vincularam o aparecimento de
folhetos apregoando uma revolução republicana e a abolição da escravatura
a um pequeno grupo de soldados, sargentos e artesãos mulatos, além de
alguns escravos. Conspirações, revoltas e boatos sobre revoltas de negros,
ainda que infundados, apimentaram as primeiras décadas do século XIX.
(GRAHAM, 2010, p. 46)
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Como já provado por José Reis (1993; 2019) foram os/as negros/as escravizados/as ou
libertos/as o motor da mobilidade colonial. A elite que comandava os destinos oficiais da
cidade, estava, como sempre, invisível em seus caixotes, a exemplo das cadeiras de arruar,
carruagens ou dos automóveis. As revoltas ocorridas na cidade da Bahia tiveram os negros e
negras como protagonistas.
Entretanto, embora possamos demarcar categorias para analisar a história e propor a
discussão que se desenha, sabemos que não há realidade totalizante e que há muitas brechas
por onde se escapam os significados e as próprias estruturas nas quais se fundamentam os
regimes sociais e subjetivos. Vamos perceber que ao longo da luta desses corpos dissidentes,
houve alianças com pessoas de outros estratos sociais, a exemplo do Quebra-Bondes, evento
no qual estudantes de medicina e trabalhadores se interpelaram nas manifestações de rua
contra as companhias que administravam o transporte coletivo da época. Além disso, numa
cultura marcada por “status e favores, havia muita margem para negociação”, como afirma
Richard Graham (2010, p. 47). Mesmo em se tratando de uma sociedade escravocrata,
hierárquica, autoritária, racista e elitista, na qual a mobilidade se expressa também em classes,
com a ideia de igualdade se configurando apenas como retórica liberal, sabemos que as
relações sociais são muito mais complexas que os estudos feitos para sua análise. Muitas
vezes, sem contestar ou afrontar as estruturas, as relações nesse território permitiam diversos
tipos de mobilidade social:
Imagine-se um indivíduo como se fosse água que fluísse pelas fendas nos
estratos de rocha calcária, sem provocar erosões visíveis em sua solidez,
apenas criando, sutil e gradualmente, novas camadas ou refazendo as velhas.
Escravos ganhavam a liberdade sem pôr em risco a instituição da escravidão.
Incontáveis pessoas de ascendência africana ocupavam posições bem acima
das de escravos ou mesmo brancos pobres, mas, mesmo assim, os
soteropolitanos continuavam atentos às variações de cor da pele para situar
pessoas dentro de um continuum de status. (GRAHAM, 2010, p. 43)

Ou seja, o sentido de (i)mobilidade, por conta de um sistema alicerçado no sentimento
colonial, estava previsto nos movimentos de resistência e adesão que permeavam as disputas
no espaço urbano. Como afirmou Graham (2010), havia um constante processo de transação e
negociação, mesmo com os violentos processos de discriminação e opressão, com um grau de
autonomia a ser considerado: “Algumas ocupações exigiam mobilidade geográfica, com
pessoas andando de um lado para o outro da cidade ou atravessando a baía, livres de
supervisão imediata e usufruindo certa independência” (GRAHAM, 2010, p. 48).
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A mobilidade/movimento permitia uma fuga dos regimes de controle. É por conta
disso que, apesar da complexidade de tais relações, há momentos históricos nos quais corpos
dissidentes da hegemonia, mesmo que minorizados, demonstram força de ação quando
reunidos em assembleia, unificados, como analisou Gramsci. Assim, a mobilidade será
fundamental para compreender acontecimentos paradigmáticos, motivo de unificação dos
subalternos que, se não foram fortes o suficiente para modificar as estruturas urbanas, em
decorrência da ação das classes dominantes para reverter a revolta, alteraram a relação com os
modos de se mover e com as forças políticas que ordenavam a cidade. Essas revoltas tiveram
o Centro Antigo de Salvador como palco e vão ocupar parte significativa da vida no século
XX e início do XXI.
O que veremos nas próximas subseções é que, mais do que a insistência e resiliência
desses corpos dissidentes, eles dispararam no espaço urbano uma cultura de revolta e de luta
contra os poderes instituídos. Revolta que encontrou vazão em um dos elementos centrais
para se discutir o direito à cidade há mais de um século: a mobilidade.
2.2.1. Mobilidade, ativismos e anarquia na cidade
É evidente que, seja pela recusa, seja pela revolta individual ou coletiva, as relações
sociais, culturais e políticas sempre foram colocadas em xeque a partir de lutas entre as
hegemonias e as dissidências na cidade de Salvador. No século XVIII, tais lutas se refletiram
em eventos como a Conspiração dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, de 1798, que
reivindicava liberdade tal e qual ela vinha acontecendo em outros lugares do mundo
(TAVARES, 2008). A Independência de 1823, não deixou de significar uma luta contra a
monarquia, ameaçando os poderes hegemônicos da época.
Parte desse espírito contestador, herdado pela insubmissão indígena e a recusa
africana, povoou a cultura urbana, em relatos registrados nos jornais da época. Essa
resistência sempre foi vista como um atentado contra certa ordem moral e política. Nesse
ordenamento, a cidade se apresenta como personagem central, em idealizações do espaço
urbano e ruptura de limites estabelecidos. Qualquer desvio às normas ou revolta social que
ameaçasse a estabilidade da hegemonia política, cultural e moral, inspirava medo e era
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julgado como um ação anárquica89. Termo em geral usado para deslegitimar tais
acontecimentos.
Deslegitimar as lutas sociais, as outras formas de comportamento e cultura, eram
tentativas de impedir disjunções sociais que estavam no horizonte de uma sociedade que se
movimentava no tempo, influenciada pelo pensamento liberal que chegava da Europa e dos
Estados Unidos ou de tradições vindas com a diáspora. Tais lutas se repetiram ao longo dos
séculos em revoltas maiores ou menores, o que fez com que o “estado convulsivo” 90 da Bahia
fosse caracterizado, local e nacionalmente, como um território em “completo estado de
anarchia”91, fruto de suas lutas contra hegemônicas e do agitado período regencial quando
diversas rebeliões eclodiram na cidade a exemplo da Revolta dos Malês 92, de 1835, e
Sabinada, em 183893. Em abril deste ano, ainda sob o impacto das recentes revoltas, um
tenente coronel agradeceu a retomada da normalidade, louvando a obediência das tropas e
criminalizando os dissidentes: “(…) toda fortuna para as armas da legalidade, e para a
sustentação do Throno Imperial, que devemos defender como o primeiro, e mais seguro
garante da Familia Brasileira, e tantas vezes perseguida pela anarchia, e criminosas ambição
d’alguns dissidentes”94. Em 1841, os clamores continuavam em relação à situação de revoltas
espalhadas pelo Brasil: “Brasileiros dissidentes! Basta de anarchia; reuni-vos ao Império:
obedientes à S. M. o Imperador, contai com a mais imparcial justiça do governo”95.
As ideias abolicionistas, crescentes, também se tornaram ponto de conflito sociais e
políticos. Nelas o sentido de anarquia era evocado para diferenciá-las de outros movimentos.
Em 1887, artigo assinado pelo pseudônimo “Lyncitheo, o forte”, autodeclarado um “mulato,
quase negro”, defendia a “ideia abolicionista” e a considerava a luta mais patriótica da nação.
O texto dizia que a abolição “(…) não quer a anarchia, quer a liberdade da raça negra que

89 Examinando os arquivos digitais da Biblioteca Nacional, a maioria das cerca de 1.634 ocorrências da palavra
“anarquia” em jornais de Salvador, no período que vai de 1860 a 1953, aparece em contextos bastante diversos
como ficará evidente nesta seção. Em geral, ela se refere à política, às críticas contra a administração pública, às
questões morais e para descrever a falta de ordenamento na cidade. Nem todos os registros estão relacionados à
Salvador, algumas ocorrências, minoritárias, aparecem em referência aos contextos nacionais ou regionais.
90 CORREIO MERCANTIL, 11 abr. 1839, p. 3.
91 O termo foi dito no contexto da Sabinada. NOVO DIARIO DA BAHIA. Jornal politico, e commercial, n.
149, 16 jan. 1838, p. 2.
92 Sobre o tema, ver João José Reis (2003).
93 A revolta aconteceu em Salvador entre novembro de 1837 e março de 1838. Conduzida pelas classe médias
contra o governo central do Rio de Janeiro, por conta do enfraquecimento da pauta federalista, a Sabinada
declarou a separação da Bahia e a fundação de uma República. Estimam-se 1.800 mortos nos conflitos urbanos e
3 mil presos (SCHWARCZ, STARLING, 2015)
94 CORREIO MERCANTIL, “Ordem do dia n. 28”, vol. III, n. 44, 11 abr. 1838, capa.
95 CORREIO MERCANTIL, “Proclamação do presidente Alvares Machado”, 27 jan. 1841, p. 8.
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existe entre nós como propriedade de outrem, quer tão somente um direito de humanidade
para nossos infelizes irmãos”96.
Manifestações culturais da cidade também foram consideradas anárquicas, a exemplo
do carnaval. O entrudo, como era chamado o carnaval desde os tempos da colonização, fora
proibido no século XIX: “Motivo: a Bahia, como o Brasil, precisava ‘civilizar-se’. Por sua
violência anárquica, o entrudo passou a ser visto, naquela época, como coisa de bárbaros”
(RISÉRIO, 2004, p. 669).
No século XIX, a anarquia está mais comumente associada à possibilidade de
instalação de um regime republicano, visto como projeção da “hegemonia da oligarquia
cafeicultora” (RISÉRIO, 2004, p. 477), depois passa a ser atribuída a movimentos que
queriam por fim aos privilégios da República e dar mais força ao parlamentarismo ou a
regimes socialistas como as manifestações “operárias” do século XIX pelo Sindicato dos
Pedreiros e Carpinteiros e Demais Classes (RISÉRIO, 2004, p. 557). Em 1926, a anarquia foi
relacionada aos direitos das mulheres. Um artigo que discutiu o voto feminino na revista
Única e se posicionou contra, questionado a representação feminina: “(…) e assim um
Congresso, na sua maioria, de mulheres, seria uma reunião typica de anarchia em muito
maior escala do que succede actualmente nos Congressos de homens”97.
Na década de 30, o termo aparece para criticar questões morais, tanto em debates
sobre a legislação como também no comportamento de pessoas na cidade. Encontrei
declarações contra o Conselho Nacional de Educação por conta da inclusão de um curso de
“educação feminina” na grade curricular brasileira. Temia-se que a proposta aumentasse a
“anarquia social” que estava perturbando a “vida do ocidente”98. Na questão do cotidiano e
comportamental, a praia, enquanto espaço público onde as pessoas frequentavam com roupas
menos formais foi palco de outras manifestações “anárquicas”, como relata a nota “MORAL
PUBLICA”. Adeptos do nudismo “(…) abusando dos seus direitos de banho publico para
exhibirem semi-roupas na praia do Rio Vermelho. Andam assim na praia e na rua, montando
até bycicleta (…)”99. Em 1937, novas ocorrências na imprensa, relatadas na Cidade Baixa,
96 O ASTEROIDE, “ABOLIÇÃO”, ANNO 1, n. 13, 8 nov. 1887, p.2. Sobre o jornal, Ana Paula dos Reis Couto
(2017) diz que era consideradoabolicionista e comandado pelo advogado José Theodoro Pamponet, homem da
elite, mas que se preocupava com as causas abolicionistas, oferecendo serviços de “abolicionismo” com base na
legislação brasileira.
97 ÚNICA – REVISTA FEMININA, 1926, n. 7, p. 38.
98 A afirmação foi feita pelo almirante Americo Silvado na seção de 27 jan. 1932: : “Discordo da proposta da
comissão porque quem prepara as jovens para a função de mãe de família são as mães (…) O colégio dá o ensino
científico”. BOLETIM DA LIGA DOS INSTITUTOS DE ENSINO PARTICULAR DA BAHIA. Anno I, n. 3,
mar./abr. 1932, p. 8.
99 O IMPARCIAL, “MORAL PUBLICA”, 27 ago. 1935, p. 4.
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demonstraram a insubmissão do corpo na cidade, mesmo que vigiado por uma espécie de
polícia moral que realizava “diligências” em “campanhas moralizadoras” contra o nudismo
“praticado por membros desocupados”: os “marmanjos” usavam “calções curtíssimos”, de
“frente única” e atravessavam as ruas “(…) calmamente, embora sciente dos commentários
das famílias que não cançam de reclamar contra o abuso”100.
O que estou delineando nesses parágrafos é que, tanto do ponto de vista político como
da cultura, há relatos do espaço urbano como palco de desobediências em relação às normas,
o que demonstra que, enquanto performativo, a urbanidade também é o local de brechas para
outras expressões do corpo que não estão alinhadas à moral da época. E de certa forma, tais
ações também eram vistas como formas de impulsionar a sociedade, como afirmou um artigo,
em 1926, que discutia a questão do imposto territorial, “(…) muita anarchia é desordem, um
pouco de anarchia é progresso (…)”101. Ou seja, o axioma revela certa acomodação em um
mundo onde sujeita-se aos poderes instituídos, ao tempo em que os dissensos estimulam as
mudanças na sociedade.
No decorrer da história, e isso está expresso nas narrativas dos periódicos da época e
documentos oficiais, há uma demarcação entre as ações da elite e dos populares na
experimentação desta cidade. Conforme as reivindicações populares aumentam, mais elas
serão atreladas à ideia de anarquia. Essas divisões também se expressaram nas mobilidades,
instaurando diferenciações sociais que foram pontos de tensionamento, principalmente, no
decorrer da implantação dos artefatos móveis enquanto um sistema de transporte público e
coletivo:
(…) o bonde também discriminava não apenas as mulheres, mas pessoas de
classes sociais mais baixas ou que se ocupavam de atividades de caráter
duvidoso. Em Salvador, por exemplo, as prostitutas não podiam usar o ponto
de bondes que ficava na Rua Carlos Gomes, perto do atual Espaço Caixa
Cultural. Tinham que usar o do Largo do Teatro disfarçadamente.
(SANTIAGO, CERQUEIRA, 2019, p. 153)

As revoltas que veremos ao longo do século XX também serão taxadas como
movimentos anárquicos, até porque foram acompanhadas de ações materiais na cidade e que
irromperam na destruição de bondes e de ônibus, na medida em que eles não cumpriam a
função a qual foram determinados. O quebra-quebra também é sinal de que reclamações e
tensões contínuas jamais foram de fato resolvidas, levando a um esgarçamento das relações
políticas e de seus resultados práticos na vida das pessoas, restando a elas a insurgência. Essa
100 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, “A implantação do nudismo”, 03 out. 1936, sp.
101 A CAPITAL, “O imposto territorial”, 2 dez. 1926, p. 2.
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“agenda inconclusa ou retorno daquilo que não foi” (GOMIDE; GALINDO, 2013) fará da
questão da mobilidade um dos pontos centrais dos embates políticos e sociais das últimas
décadas com aumento da atuação dessas dissidências.
A formação desse corpo dissidente em Salvador está ligada às mobilidades por sua
capacidade de agenciamento. As mobilidades funcionam como uma espécie de encruzilhada
subjetiva e política, atravessando espaços, classes sociais, gêneros, raças, sexualidades,
conectando insatisfações que emergem como força contra hegemônica capaz de abalar as
estruturas da cidade, em movimentos que se repetiram ao longo do século XX. Se no início,
esse corpo dissidente aparece de forma difusa e relacionado a determinadas classes
trabalhadoras, no adentrar do século XXI, ele se tornará uma força de multidão, seguindo a
tendência dos movimentos ativistas que surgiram em diversas capitais ao redor do globo a
partir das lutas anti globalização no final dos anos 90: “A recente proliferação de movimentos
sociais anticapitalistas e antiglobalização surgiu no contexto de novas mobilidades de corpos,
capitais, objetos, dinheiro, informações e imagens” (SHELLER, URRY, 2003, p. 121) 102.
Nesses movimentos, o caráter trabalhista e de classe é apenas mais um componente do
complexo jogo de interações que explanam essas disputas entre hegemonias e dissidências.
Ao investigar os ativismos ligados à questão da mobilidade, Laura Kemmer (2020)
demostrou como existem vínculos sociais criados a partir da infraestrutura da cidade, o que
inclui, essencialmente, os artefatos móveis. Para ela, o transporte coletivo e os serviços de
mobilidade fizeram emergir uma “coletividade urbana” que logo foi canal de expressão para
as insatisfações sociais:
Visto por esta perspectiva, o transporte público pertence indiscutivelmente à
"esfera social": é um espaço onde os conflitos políticos são combatidos,
onde emergem as reivindicações pela cidadania - é cheio de promessas de
participação e mutualidade (…) A capacidade de coisas como portões de
embarque e bancos de ônibus entrarem em novas relações com o potencial
de perturbar as desigualdades existentes de raça, classe e gênero, também
aponta para a forma como o transporte público pode não ser visto como um
mero reflexo estático de conflitos sociais estruturalmente determinados.
(KEMMER, 2020, p. 4-5 – aspas da autora)103

102 Tradução do autor, no original: “The recent proliferation of anti-capitalist, anti-globalization social
movements emerged within the context of new mobilities of bodies, capital, objects, money, information and
images”.
103 Tradução do autor, no original: “Looked at from this perspective, public transport arguably belongs to the
“social sphere”: It is a space where political conflicts are fought out, where claims over citizenship emerge – it’s
full of promises for participation and mutuality (…) The capacity of things like fare gates and bus benches to
enter into new relationships with the potential to disrupt existing inequalities of race, class, and gender also
points to how public transport might not be seen as merely a static reflection of structurally determined social
conflicts”.
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Kemmer (2020) também enfatizou o fato destes movimentos urbanos serem capazes
de congregar diferentes classes sociais e espectros ideológicos diversos, o que já estava
sugerido no Quebra-Bondes de 1930, mas que vai se repetir nos movimentos recentes que
ligam os ativismos às questões de mobilidade, principalmente com o Quebra-Quebra de 1981,
a Revolta do Buzu, de 2003, e as Jornadas de Junho de 2013. Para a pesquisadora, o ativismo
também é uma consequência do crescimento dos “fluxos desterritorializados da urbanização
global” (KEMMER, 2020, p. 6) que são desafiados cada vez mais por agentes locais, práticas
e disposição de enfrentamento.
O tema da mobilidade já costurava essas tensões, pelo menos, desde o século XIX, a
partir da greve dos Ganhadores. Embora o sentido de greve ainda não existisse naquela época,
o evento acontece pela organização desta classe trabalhadora. No século XX, novos conflitos
continuarão ocorrendo em função das mobilidades, agora expressas no transporte coletivo,
motivos que continuaremos a examinar nesta seção. Na tabela abaixo, antecipo os eventos que
serão tratados na sequência:
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Evento

Greve dos Ganhadores

Quebra-Bondes

Quebra-Quebra

Revolta do Buzu

Jornadas de Junho

Ano

Protagonistas

1857

Africanos
escravizados e
libertos
(ganhadores).

Importância e relevância de
Novo código de postura
escravizados na mobilidade de
com previsão de cadastros,
pessoas e de coisas no CAS.
aumento de taxas e placa
Organização territorial dos “cantos” e
de metal para identificação
a mobilidade dos trabalhadores foi
dos ganhadores.
fundamental para o sucesso da greve.

1930

Trabalhadores
descalços,
estudantes,
universitários,
jornalistas e
usuários do
sistema.

Uso da bandeira nacional Representou o início da mudança do
em meio as tensões da
modal dos bondes para o motorizado.
Revolução de 30,
Inaugurou as grandes manifestações
sucateamento do sistema,
pela reivindicação de transporte
conflitos com condutores e
coletivo de qualidade e a primeira
estigma social no uso do
ação direta na destruição dos
transporte.
artefatos móveis.

1981

Disparador

Interpretação

Usuários do
Retomou as questões pela qualidade
sistema,
Anúncio do aumento da
do transporte coletivo e ampliou a
trabalhadores do
tarifa em 61%, má
ação direta. É o primeiro protesto
sistema de
conservação dos ônibus e
convocado por uma organização da
transporte,
ineficiência do sistema
sociedade civil que depois se
sindicalistas,
diante do tráfego caótico da distancia dos atos de quebra-quebra
políticos da
cidade e das reformas
dos ônibus. Teve repercussão
oposição e
urbanas.
nacional e influência em outros
movimento social
protestos nacionais.
organizado.

2003

Estudantes
secundaristas e
movimento
estudantil
organizado.

2013

Estudantes em
geral, usuários do
sistema, cidadãos
em geral.

Aumento da tarifa de
R$1,30 para R$1,50.

É o primeiro evento da multidão no
Centro Antigo. Movimento
“espontâneo” que paralisou os fluxos
da cidade e engendrou novas formas
de organização na luta urbana,
inspirando a criação de organizações
como o Movimento Passe Livre.

Convocada pelo Movimento Passe
Livre na cidade de São Paulo, se
Apoio às manifestações na
espalhou por todo o país.
capital paulista por conta
Configurou-se como o principal
do aumento de R$0,20.
protesto urbano após a
redemocratização do país provocando
disjunções e rupturas políticas.

Tabela 2: acontecimentos envolvendo a mobilidade no Centro Antigo de Salvador a partir de Negro e Brito
(2020), Reis (2019; 1993), Santiago e Cerqueira (2019), Graham (2010), Mattos (2008), Nascimento (2008).
Fonte: Marcelo de Trói.

Os eventos que se repetem em torno das mobilidades demonstram o caráter
permanente dessa luta na vida urbana contemporânea e, em especial, em Salvador. O que
acontece não só pela ineficiência permanente desses sistemas no jogo político e econômico
das hegemonias, mas porque as mobilidades são efeitos de modos de vida e organização
social. A topografia da cidade também teve papel determinante na importância destes artefatos
e na solução de problemas relacionados à ligação entre os dois níveis da cidade ou na sua
expansão urbana. No decorrer dos anos, as mobilidades, a partir dos sistemas de transportes,
vão se mostrar insustentáveis do ponto de vista ecológico, influenciando na vida dos
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habitantes da cidade e seu grau de felicidade. Como esfera de relações humanas, as
mobilidades apresentarão características sócio divergentes em relação ao mundo futuro,
pontos que serão desenvolvidos ao longo desta tese.
2.2.1.1. A greve dos Ganhadores (1857)
Richard Graham (2010) afirmou que, no século XIX, em Salvador, as pessoas da elite
“se recusavam até mesmo a carregar pequenos pacotes pelas ruas” (GRAHAM, 2010, p. 32).
Em uma sociedade escravocrata, era preciso demarcar o poder sobre os outros e demonstrar
que determinadas ações, por menores que fossem, deveriam ser executadas por determinados
corpos. Nesta época, não havia um edifício central que funcionasse como um mercado, apesar
da existência de áreas que consistiam em feiras livres, pontos de reunião de ganhadores. A
cidade dependia dessa mão de obra móvel para a compra de alimentos que circulavam pela
cidade porta a porta. “A maioria desses vendedores, em contraste com os proprietários de
armazéns, era de mulheres, sobretudo de mulheres de cor” (GRAHAM, 2010, p. 66).
Pois foram os/as ganhadores/as os/as principais artífices do primeiro conflito
envolvendo a mobilidade na cidade. José Reis (1993; 2019) mapeou a origem e o desenrolar
desse conflito que, em 1857, paralisou a circulação de mercadorias e pessoas durante 10 dias.
Considero este a primeira revolta envolvendo a questão da mobilidade no CAS.
Do total das 483 matrículas de ganhadores na segunda metade do século XIX, muitas
estavam relacionadas às profissões móveis como carregadores de cadeiras (espécie de Uber da
época, brincou José Reis no lançamento do livro na UFBA), marinheiro, carroceiro e àqueles
que circulavam as mercadorias vendidas porta a porta: “‘Tudo que corre, grita, trabalha, tudo
que transporta e carrega é negro’, observou em 1858 o viajante alemão Robert AvéLallemant” (AVÉ-LALLEMANT, 1980, p. 22 apud REIS, 1993, p. 8). Os ganhadores
carregavam de tudo: “(…) pacotes grandes e pequenos, do envelope de carta a grandes caixas
de açúcar, tinas de água e fezes, tonéis de aguardente e gente em cadeira de arruar. Não se
viam mestiços, muito menos brancos nessa ocupação” (REIS, 1993, p.8). Os ganhadores
precisavam de “independência e liberdade de movimento para dar conta de suas tarefas,
prover lucro aos senhores e fazer a economia girar” (REIS, 2019, p. 41).
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Figuras 28 e 29: Carregadores de cadeira de arruar no século XIX, por volta de 1869 e 1860, respectivamente
(REIS, 2019, p.53). Fonte: Acervo Instituto Moreira Sales - anônimo (28)/ Alberto Henschel (29).

A economia era totalmente dependente desses corpos móveis. Primeiro pelo próprio
sentido de uma sociedade escravocrata, segundo, como já afirmado nas sessões anteriores,
pelo fato das ruas serem consideradas um território que inspirava pouca segurança, proibido
para as mulheres e dominado pelos mais pobres. Além disso, como relatei anteriormente, a
topografia da cidade, o clima úmido com chuvas constantes, dificultavam o uso dos veículos
com rodas, o que tornava estratégica a mobilidade através da força humana. Os carregadores
“tinham que percorrer ruas irregulares, subir e descer as numerosas ladeiras da cidade,
principalmente aquelas mui íngremes e mais transitadas, que faziam conexão entre o distrito
portuário na Cidade Baixa e o setor residencial e administrativo na Cidade Alta” (REIS, 2019,
p. 44).
A greve dos ganhadores se coloca dessa maneira como um evento profundamente
ligado às noções de mobilidade. No dia 1 de junho de 1857, segunda-feira, as ruas de
Salvador “amanheceram calmas”: os ganhadores decidiram paralisar suas atividades em
função de uma postura municipal que começaria vigorar a partir daquela data. Pela nova lei,
para continuar o ganho, os trabalhadores precisavam adquirir uma licença concedida pela
Câmara Municipal a um custo de dois mil réis, outras taxas adicionais e uma chapa de metal
com o número de inscrição pendurada no pescoço. Esta última regra, para José Reis (2019), é
a que mais vai causar indignação entre a classe. A medida atingia principalmente os
ganhadores que transportavam líquidos, fardos maiores e os carregadores de cadeira. Por trás
da postura municipal, a intenção era disciplinar os negros no espaço público:
Vigiados em sua ocupação ostensiva da rua, quer carregando ou vendendo
mercadorias, quer fazendo batuque, jogando capoeira ou só vadiando.
Conforme leis sistematicamente desobedecidas, os escravos deviam levar
passes assinados pelos senhores, e os libertos, passaportes assinados por
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autoridades policiais, designando quando e por onde podiam circular.
Sobretudo não deviam frequentar a sombra da noite. (REIS, 1993, p. 8)

As pessoas escravizadas eram ponto chave na movimentação da economia colonial e
mesmo na vida urbana do século XIX104. Os/as ganhadores/as davam lucro ao seus senhores e,
por conta da necessidade de liberdade para esta movimentação, muitos viviam fora da casa
senhorial, voltando apenas para para o lucro da semana ao dono. José Reis (1993) demonstrou
que por estarem organizados em “cantos”, um agrupamento de ganhadores com um líder, o
capitão do canto, a mobilização pelo paro foi mais facilmente organizado. O fato de ter um
local fixo na cidade criou um lugar estratégico de reunião e de produção de uma cultura
urbana. Esta configuração de trabalho e o tipo de trabalho ligado essencialmente à mobilidade
com transporte de pessoas e coisas, aumentava o agenciamento desses grupos com o local e
também como grupo. Os cantos extrapolavam o sentido de ser um simples local de trabalho,
sendo “símbolos da ocupação negra do espaço público” (REIS, 1993, p. 14).
As autoridades perceberam que tinham que controlar os ganhadores, não apenas pela
potencial rebeldia, mas “pelo domínio real que eles tinham do abastecimento e do transporte
na cidade, uma situação delicada de intensa dependência em dois aspectos fundamentais da
vida urbana” (REIS, 2019, p. 100). Além da necessidade de disciplinar o trabalho das pessoas
negras, o novo código de postura refletia uma disputa que vinha desde a Revolução dos Malês
que tivera como liderança um ganhador do transporte. Mais do que isso, estima-se que 51%
dos réus da revolução eram trabalhadores de rua. Depois do levante, tentou-se proibir o
comércio realizado por africanos/as. Os/as ganhadores/as também ameaçavam os
comerciantes que acusavam a categoria de monopolizar o comércio de farinha de mandioca,
uma das bases da alimentação da cidade. Por trás de todo este enredo, está o tema da
desafricanização: “Os africanos eram também perigosos por não se encaixar na concepção de
“bons costumes” da elite local, que os via como incivilizados, um corpo incômodo na cidade
que ela buscava reformar segundo as luzes emitidas da Europa” (REIS, 2019, p. 26).
A postura municipal de 1857, e que foi o motivo da greve, era fruto de uma longa
disputa e campanha contra o trabalho de ganho na cidade. Seus capítulos iniciais que remetem
ao episódio dos Malês foram recuperados e narrados, em detalhes, por José Reis (2019).
Durante a paralisação, os grevistas ganharam o apoio da Associação Comercial, que protestou
contra postura, pois sabia que dependia do transporte feito pelos/as trabalhadores/as:
104 Segundo os dados levantador por José Reis (2019, p. 36), ao longo da primeira metade do século XIX
desembarcaram 421.184 pessoas escravizadas em Salvador e mais 225 mil entraram ilegalmente, depois da
proibição do tráfico.
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A dependência do comércio em relação aos ganhadores talvez nunca tivesse
ficado tão clara como em 1857. Em 1851, Wetherell escreveu que a “marcha
do progresso” chegara à Bahia na forma de duas linhas de bondes e muitos
carros de aluguel com tração animal. Além disso, bandos de mulas seriam
usados para carregar cal, pedras, terra, etc. Mas não bastava. Havia que
carregar as carroças com as pedras, por exemplo, trabalho de ganhador. E o
aluguel de carros era caro, pois ao contrário dos saveiros, o preço não era
estabelecido pelo governo. (REIS, 1993, p. 22)

A greve era vista como péssimo exemplo. No segundo dia de paralisação, a cidade já
sentia os seus efeitos. A organização dos trabalhadores, frutos da própria estrutura de trabalho
com seus cantos e sua territorialidade, contribuíram para a eficiência do movimento. No
terceiro dia, a questão da fiscalização policial já havia sido derrubada. Faltava derrubar a
exigência da chapa pendurada no pescoço que era tido como humilhante, para além do que as
pessoas negras já passavam na cidade. Os jornais falavam em “revolução dos ganhadores”.
Doze dias depois estava acabada a greve com algumas mudanças na postura da
Câmara. Não houve inquérito, prisões, interrogatórios. José Reis defende que os cantos não
funcionavam apenas como redes de relações econômicas, mas também de relações sociais e
políticas:
Os ganhadores não tinham fábrica, mas tinham cidade, eram trabalhadores
informais, mas coletivamente organizados. O fato de serem gente urbana,
consciente de sua importância para o funcionamento da cidade, inserida num
mercado de trabalho monetarizado, explica em parte o estilo de resistência
escolhido. (REIS, 1993, p. 29)

Essa

mobilidade dos ganhadores incomodava a cidade que se transformava. Os

códigos de postura vão continuar a perseguição desses trabalhadores sob a justificativa de
“atrapalhar o trânsito”, “os pedestres”, aumentando a perseguição para que eles não
ocupassem o passeio (código de postura de 1873): “roteiro comum no Império e aperfeiçoado
na República, segundo o qual aos trabalhadores negros, com ou sem carrego sobre a cabeça,
seria vedado transitar por determinados logradouros públicos, passeios, praças, jardins”
(REIS, 2019, p. 115). A ideia era expulsar as pessoas escravizadas do espaço urbano e
confiná-las no interior do país em trabalhos voltados para a agricultura. Ao longo das décadas,
essa proibição de circulação vai se estender para outros corpos e dissidências, sempre balizada
pelo desejo da hegemonia e o contingenciamento das dissidências.
Ainda no século XIX, novos conflitos sobre a mobilidade voltaram a envolver os
ganhadores como o preço tabelado do uso dos carros puxados à mão ou animal e também as
atividades dos saveiros, ofícios também dominados por eles. Em 1858, um desses carros foi
acusado de atropelamento: “Este acidente simboliza o choque, ainda sem vencedores, entre a
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modernidade dos carros com rodas e tração animal e a tradição dos ganhadores com seus
músculos e habilidades no transporte de gente e carga” (REIS, 2019, p. 175).
A ideia desta seção não foi aprofundar o trabalho dos ganhadores, o que já foi feito
pelos historiadores José Reis (2019; 1993) e Wilson Mattos (2008). Meu objetivo foi inserir
este evento dentro da perspectiva da mobilidade, ressaltando a importância da esfera social e
cultural da função de ganhador e colocando a greve de 1857 como a primeira revolta
envolvendo esta temática.
2.2.1.2. Quebra-Bondes (1930)
Em 1930, o Brasil viveu grande agitação com a disputa entre as oligarquias
hegemônicas e as oligarquias dissidentes pela tomada do governo federal. Contra a República
do café com leite, que concentrava a alternância de poder entre São Paulo e Minas, as
dissidências oligárquicas de outros estados se articulavam em torno de Getúlio Vargas para o
golpe de estado que daria início ao chamado Estado Novo. O país também era afetado pela
Grande Depressão de 1929, o que aumentava a falta de manutenção e interrompimento de
serviços públicos, reajuste de tarifas e desemprego. Esse clima nada amigável e hostil, sem
dúvida, contribuiu para o Quebra-Bondes de 1930, o primeiro grande evento envolvendo o
transporte coletivo no Centro Antigo de Salvador no século XX. A revolta popular explodiu
um dia depois do início da Revolução de 30 no Rio Grande do Sul.
Apesar de ser o primeiro acontecimento urbano em termos da grandiosidade e seus
efeitos violentos na cidade, no importante e aprofundado trabalho sobre arcos e bondes em
Salvador, Cybéle Santiago e Karina Cerqueira (2019) relataram a existência de outros
eventos105 classificados como Quebra-Bondes na capital baiana nos anos de 1890, 1909 e
1920, nos quais alguns poucos equipamentos também foram depredados.
Não pretendo aqui repetir os detalhes mínimos dos efeitos da chegada e fim dos
bondes no espaço urbano em Salvador, período que vai de 1869 a 1961, ocasionando diversas
modificações no espaço urbano já relatadas aqui, a exemplo da própria Avenida 7 de
Setembro. Além do trabalho das pesquisadoras citado acima, outras investigações foram
realizadas na direção de detalhar a importância dos bondes para Salvador e também são
referências para esta tese (CARVALHO, 1938; MATTOSO, 1992; LEAL, 2002; SAMPAIO,
105 Revoltas similares aconteceram em outros lugares do Brasil entre o final do século XIX e metade do XX.
Cito a Revolta do Vintém (1879), no Rio de Janeiro, que pode ser compreendida no artigo de Paulo Cruz Terra
(2013). E também o quebra-quebra de ônibus e bondes na cidade de São Paulo, em 1947, e relatado na pesquisa
de Adriano Luiz Duarte (2005).
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2005; SAES, 2007; TEIXEIRA, 2017). Meu interesse era demonstrar como as mobilidades, o
que inclui o sistema de bondes, são determinantes na compreensão das modificações urbanas
no Centro Antigo de Salvador, o que foi feito a contendo nas seções anteriores.
Com o Quebra-Bondes de 1930 quero procurar pistas sobre a emergência desse corpo
dissidente e sua articulação na resistência aos processos urbanos em Salvador. O que o evento
sinaliza, junto com os outros eventos que serão narrados nesta seção, é que essa “coletividade
urbana” (KEMMER, 2020) surge em agenciamento com as mobilidades. É a sua esfera social,
ou seja, a capacidade de agenciamento dos artefatos móveis, redes de transportes e suas
ligações múltiplas com a política, o espaço urbano, as identidades e as pessoas, que permite
que esta coletividade encontre formas de ativismo e luta para contestar normas e exigir
mudanças. O Quebra-Bondes funcionou como uma linha de fuga 106 na política das ruas
levando à realização de manifestações similares e na constituição de um ativismo urbano na
cidade que se consolidará nas décadas seguintes.
Na época da revolta, iniciava-se mais um processo de troca do modal hegemônico da
cidade, agora, passando dos bondes para os veículos motorizados. Esta mudança de
paradigma móvel está evidente nos jornais da época, nos quais as propagandas dando ênfase
ao automóvel como invenção de civilidade já pululam. Surge também um novo personagem,
os “auto-omnibus”107, invenção parisiense, e que passam a trafegar na cidade, despontando
como novidade do transporte, livre e mais autônomo em relação aos caminhos de ferro fixos
do bonde. Mas a estreia não ajudava: o serviço de ônibus mal começara e já tinha a fama de
ser conduzido por péssimos motoristas, sendo recorrente acidentes e choques com postes de
luz108, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Aliás, a questão da energia elétrica
foi um outro ponto sensível do serviço público, cheio de insatisfações, o que acarretava em
áreas mal iluminadas da cidade e na paralisação cotidiana do serviço dos bondes elétricos.
A população já vinha num acúmulo de insatisfação com os serviços prestados pelas
companhias Linha Circular e Energia Elétrica, adquiridas, desde 1927, pela empresa norte-

106 A “linha de fuga” é um termo recorrente da filosofia deleuziana e define sua orientação prática. É um meio
de “desterritorialização”, ou seja, possibilita que determinada prática, ou coisa em si, estabeleça mudanças
espaço-temporais, migrando de um território para outro. É um vetor de desorganização, um corte nas formas
constituídas.
107 DIÁRIO DA BAHIA, “Onde está a fiscalização de vehiculos?”, 16 abr. 1930, p. 2.
108 O IMPARCIAL, “Não está certo...”, 8 jan. 1935, p. 4. Relata a coluna: “Já vae para longos mezes tambem
um omnibus se chocou num poste de iluminação no largo do Theatro, esquina da Barroquinha. Derrubou-o,
partindo-o pela base. Após um mez de elle permanecer cahido, no mesmo logar, mandaram-no retirar. Nunca
mais, porém, foi substituido. (…) E assim, nesse caminho, se taes accidentes se forem repetindo, em breve não
teremos mais nem um só poste de illuminação”.
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americana Electric Bond and Share Company (Ebasco)109, “firma concessionária dos serviços
públicos de transporte” e também dos elevadores, planos inclinados, eletricidade e telefonia
(CARVALHO FILHO, 1968, p. 6-8 apud NEGRO, BRITO, 2020, p. 581).
No dia 4 de outubro de 1930, a rebelião começou pela “multidão em fúria doentia” 110.
Sob o espírito da Revolução de 30, que iniciara um dia antes, o estopim do quebra-quebra
teria sido o uso da bandeira brasileira em uma obra do Plano Inclinado Gonçalves: “(…) era
um ultraje ao nosso país por parte dos estrangeiros, os donos da empresa de bondes, empresa
essa que, inclusive, era criticada com frequência pela população por prestar um serviço de má
qualidade” (SANTIAGO, CERQUEIRA, 2019, p. 151).
O acontecimento era mais uma prova de que a representação propagada pela elite de
que a população baiana vivia em paz era falaciosa. Antonio Luigi Negro e Jonas Brito (2020)
enxergaram o Quebra-Bondes como prova da força da ação popular, sobretudo a negra e
operária: “Para nós, o Quebra-Bondes foi mais uma demonstração da surpreendente e
impactante presença da classe trabalhadora na História do Brasil” (NEGRO, BRITO, 2020, p.
582).

Figura 30: em frente ao Elevador Lacerda,
as marcas do Quebra-Bondes. Fonte: Getty
Imagens/ (NEGRO, BRITO, 2020, p. 584)

Os protestos começaram no Centro Antigo e se espalharam até Itapagipe, Dique e
Retiro. Além dos bondes, os elevadores e planos inclinados também foram atingidos pelo
apedrejamento. Estima-se que 80 bondes foram queimados (65% da frota). Ao analisar os
inquéritos policiais da época, Negro e Brito (2020) descobriram que a revolta contra
mobilidade atingiu também outros sistemas de comunicação como a telefonia, serviço
igualmente precário. Com a rebelião, o governo decretou estado de sítio na Bahia, o que
frustrava a vida normal do centro de Salvador:
109 Esta privatização de serviços públicos no início do século XX se enquadra no que Sheller e Urry (2003)
caracterizaram como uma globalização das mobilidades, desdiferenciando ainda mais o aparente domínio
daquilo que é público e do que é privado. Para um estudo sobre a fusão de companhias e incorporação de capitais
estrangeiros no sistema de bondes de Salvador, ver Alexandre Macchione Saes (2007).
110 DIÁRIO DA BAHIA, “A alegria dos pés”, 8 out. 1930, p. 2.
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Automoveis para cima e para baixo. Bondes repletos de passageiros. Grupos
às portas dos cafés. Estes, repletos de freguezes. Luzes. Eletricidade
polychroma das casas de diversão. Jazz valente do Cycle-Ball e victrolas por
toda parte. (…) E hoje? Dias cheios de apprehensões e duvidas. Anoiteceres
covardes de natureza morta. (…) Este o aspecto da Bahia, agora que o estado
de sitio é a única coisa que faz vibrar os tympanos audictivos de sua
população. (…) A Bahia, pois, ao anoitecer, parece uma cidade de mortos, ou
uma necropole de vivos!111

Mas a narrativa de normalidade anterior ao Quebra-Bondes, escondia os frequentes
acidentes que faziam parte do cotidiano dos usuários, o que consistia em perda de vidas e
quando, menos pior, de membros como mãos, pés112 e pernas113. Além disso, mesmo para os
bondes, os problemas climáticos e topográficos de Salvador continuaram a ser um empecilho
no uso dos artefatos modernos114. Também não eram apenas os atropelamentos115, os
descarrilamentos frequentes levantavam diversas dúvidas quanto à eficácia e segurança do
transporte. Negro e Brito (2020) encontraram diversas tensões em torno do transporte, quase
todas em função da superlotação, dificuldade em dar o troco do dinheiro, com discussões que
poderiam ser iniciadas entre um passageiro e o condutor do bonde, mas que se transformavam
em discussões coletivas. Além das reclamações como “filas na hora de pico”, “superlotação”,
havia a diferenciação que acontecia dentro do próprio sistema com indícios de segregação
racial:
Exemplo de costume racializante dissimulado na inexistência de lei
segregacionista, a praxe interditava o acesso aos bancos por parte de
passageiros descalços (passageiros negros, em outras palavras) ou sem
colarinho e gravata, sendo a parte traseira franqueada for all, a popular
‘cozinha’. (…) O excesso de lotação fornecia a chance para a quebra das
hierarquias e suas regras espaciais de primeira e segunda classes, renovando
as tensões. Homens bem ou mal trajados ocupavam os estribos,
incomodando os demais passageiros, especialmente as mulheres, que iam
sentadas (brancas ou bem-vestidas) (…). (NEGRO, BRITO, 2020, p. 585)

Como afirmei no início desta seção, antes do Quebra-Bondes de 4 de outubro, diversos
conflitos menores envolvendo os bondes foram noticiados em anos anteriores nos jornais, os
111 DIÁRIO DA BAHIA, “Necropole de vivos”, 07 out. 1930, p. 4.
112 O menor Walter Lima teve o pé esmagado pelo bonde. DIARIO DA BAHIA, “Um accidente”, 18 abr. 1930,
p. 3.
113 Outros registros de acidentes e atropelamentos foram encontrados por Negro e Brito (2020, p. 586): “Os
atropelos eram a maioria das ocorrências, com vítimas entre idosos, crianças e adultos cujo ofício era
desempenhado diariamente, prestadores de ofícios manuais vários (O Imparcial, 4 e 5/6/1926; A Tarde, 2/8/1927,
11/2/1928, 28/9/1928; 15/1/1930; Diário da Bahia, 28/9/1926)”.
114 O clima de Salvador, que representava um problema para as carroças puxadas por animais subirem as
ladeiras, nos séculos passados, continuava a desafiar os sistemas móveis no século XIX e XX: “(…) quando os
aguaceiros desabam diluvialmente sobre a cidade, notamos que até o modelo dos bondes em uso determina
incomodos para o publico”. DIARIO DA BAHIA, 30 abr. 1930, capa.
115 Anna Silva, atropelada por um bonde com forte contusão. DIARIO DA BAHIA, “Atropelada por um
bonde”, 03 mai. 1930, p. 4.
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quais foram descritos com tentativas de depredação das máquinas (NEGRO, BRITO, 2020, p.
587). Mas o Quebra-Bondes de 1930 foi um movimento amplo e puxado por trabalhadores
negros “descalços” liderados por estudantes, advogados e jornalistas, confirmando as
diferenças nesta coletividade que se revoltava. Embora os autores destaquem a presença
trabalhadora na revolta em vias de fazer uma leitura marxista do evento, fica evidente que
havia outros pontos de tensões no uso dos bondes, expondo componentes raciais, sociais,
identitários (nacionalismo), econômicos (troco e tarifa) e também o próprio depauperamento
deste tipo de mobilidade em função de outra.
Outro ponto importante que revelou quem era a coletividade que se revoltava na
cidade foi a reação da polícia e falta de prisões por conta da revolta. O papel das forças de
segurança não teria sido de enfrentamento por dois motivos: além do momento delicado com
a Revolução de 30 que dava sinais nos quarteis de Salvador, o secretário de segurança
Madureira de Pinho notou a presença de estudantes da elite entre os manifestantes: “Os
usuários insatisfeitos com a Circular e a Elétrica, em sua maioria trabalhadores, dirigindo-se à
área dos elevadores e dos bondes, podem ter encontrado no fervor de estudantes e doutores a
bandeira do quebra-quebra, uma multidão cívica contra a Circular” (NEGRO, BRITO, 2020,
p. 590). Ou seja, desenha-se aqui uma das características principais dos movimentos ativistas
ligados às mobilidades no século XXI que é uma ação de “multidão” e, sendo assim,
extrapolando questões de classe, com interesses difusos, mas que encontram na questão do
transporte um elo poderoso de mudança, justamente por seu componente de encruzilhada de
“esfera social”. No caso do Quebra-Bondes de 1930, as motivações nacionalistas ligadas ao
movimento revolucionário getulista ficaram evidentes nas declarações do cônsul dos Estados
Unidos, Lawrence Briggs. Ele já alertara que, antes mesmo dos conflitos, já havia um
sentimento antiamericano presente na cidade. Com os ânimos acirrados pela Revolução de 30,
temia-se pelo pior:
De fato, Briggs não deixou de mencionar a presença em Salvador de líderes
grevistas demitidos das obras, ao tratar das causas possíveis para o protesto
do dia 4. O cônsul da Grã-Bretanha em Recife, William Mackness, relatou
que, desde a constituição do governo revolucionário, técnicos e
administradores britânicos eram agredidos e ameaçados em conflitos
sucedidos em duas fábricas têxteis. (NEGRO, BRITO, 2020, p. 592)

Após a revolta, o barulho dos bondes, “vehiculo de progresso e por isso barulhento”,
não circulou naqueles dias por contada do estado de sítio decretado pelo governo. A intenção
era óbvia: impedir novas revoltas urbanas e, principalmente, arrefecer os ânimos da revolução
que se aproximava. Os jornais questionaram a decisão afirmando que a “multidão
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desvairada”, satisfeita com a “sede de vingança”, já não apresentava nenhuma ameaça real à
vida urbana.
A ausência do transporte, alterou o cotidiano da cidade naqueles dias de anúncio da
revolução que avançava pelo país, obrigando as pessoas andarem a pé, sob os raios fortes do
sol e causando um deserto na cidade116. Em outubro de 1930, ainda sob os impactos do
Quebra-Bondes, a companhia responsável pelo serviço anunciou no jornal que, por conta dos
prejuízos e a destruição “da maior parte de seu material rodante”, estabeleceria um serviço
emergencial para rodar das 6h às 22h, entretanto o serviço não poderia atender aos trajetos da
Cidade Baixa. A companhia afirmou que esperava que a população compreendesse “(…) os
seus esforços para attender aos seus interesses e remediar a falta existente de condução
(…)”117.
Nos meses seguintes, a revolução avançou sobre a Bahia e a população demonstrou
apoiar Getúlio Vargas no poder, diminuindo as possibilidades de enfrentamento das forças
legalistas. Muitas dessas manifestações eram seguidas de “panfletos reivindicatórios da
encampação da Circular e da Elétrica” e pelo clamor da diminuição da tarifa: “(…) se a
Revolução de 30 tivesse ressoado o clamor popular aceso no Quebra-Bondes, replicando a
rebeldia demonstrada pelo povo baiano, seu desfecho seria mais ebuliente e com efeitos bem
diversos” (NEGRO, BRITO, 2020, p. 594).
Mas estava bastante evidente que não era este o interesse de Getúlio e do novo Estado
que nascia no Brasil. Em 1933, mesmo depois da revolta e já com a Revolução de 30
estabilizada, os relatos do péssimo serviço oferecido pelas companhias de bonde continuaram.
Veremos que Vargas será um dos principais incentivadores da mobilidade motorizada no
Brasil. Isso indicava que, assim como a navegação, os bondes estavam fadados a perder o seu
papel de importância na mobilidade urbana, não apenas em Salvador, mas em todo o Brasil.
Quanto mais a ineficiência do transporte sobre trilhos era enfatizada, maior o número de
automóveis na cidade, prejudicando ainda mais a defesa dos bondes como mobilidade viável,
já que estorvavam o tráfego motorizado. Matérias em jornais demonstraram as vantagens do
sistema motorizado e a “inconveniência”118 dos bondes e charges não cansavam de enfatizar
os problemas.

116 DIÁRIO DA BAHIA, “A alegria dos pés”, 8 out. 1930, p. 2.
117 DIÁRIO DA BAHIA, “COMPANHIA Linha Circular de Carris da Bahia – Aviso ao Público”, 8 out. 1930,
p. 5.
118 DIÁRIO DA BAHIA, “Problemas de viação urbana”, 30 abr. 1930, capa.
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O sucateamento e desaparecimento dos bondes foi uma questão de tempo, o que se
acirrou a partir de 1950 quando o sistema passou a ser substituído. Em princípio, os ônibus
elétricos ocuparam o lugar dos bondes, depois, estes foram totalmente substituídos por ônibus
movidos à gasolina e diesel com velocidades bastante superiores. A última linha de bonde a
existir em Salvador foi a que ia para o Rio Vermelho e o último bonde circulou em setembro
de 1961 (SANTIAGO, CERQUEIRA, 2019, p. 157).
O Quebra-Bondes evidenciou a formação desse corpo dissidente disposto a fazer
frente às questões envolvendo as mobilidades na cidade e a todos os processos políticos e
econômicos imbricados com elas. Para além de questões políticas da Revolução de 30, o
evento foi, em última instância, consequência da falta da manutenção da rede de transporte
sob o nítido interesse da migração de mobilidades que se iniciava mais uma vez na cidade e
que se estenderia pelos próximos 20 anos. Nos jornais da época, encontrei notícias ufanistas
sobre os “setecentos e cincoenta mil automoveis” que já faziam parte da paisagem de Nova
Iorque com uma circulação “mais ou menos perfeita”119 e como estava sendo regulamentada e
ordenada a presença dos carros nas ruas desta cidade. Na mesma época, surgiam anúncios
sobre o serviço de transporte aéreo para cidades como Buenos Aires e América do Norte 120 e
matérias que louvavam a aviação como o “transporte da época”121. Repetição da história:
soldado morto, farda n’outro.
O sucateamento e o péssimo serviço ofertado pelas companhias de bondes, para além
dos efeitos da crise de 29 e dos efeitos do liberalismo nos estados nacionais, era mais um
indício desta “evolução” dos transportes públicos nas cidades, mas que também só aconteceu
em articulação com os poderes econômicos e as multinacionais. Com o avanço do fordismo e
da indústria automobilista, os veículos motorizados tornavam-se, aos poucos, a nova
hegemonia do modo de se mover, uma tendência mundial. Um jornal dos anos 30, deixou
evidente esse cenário: “Em todo mundo desenha-se bem claramente a luta estabelecida entre
essas magníficas conquistas da intelligencia humana que são o automovel e a locomotiva”122.

119 DIÁRIO DA BAHIA, “Setecentos e cincoenta mil automoveis circulam em Nova York”, 21 out. 1930, p.1/3.
120 DIÁRIO DA BAHIA, 6 abr. 1930, p. 7.
121 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, “A aviação é o transporte da época”, 2 out. 1930, capa.
122 O IMPARCIAL, “AUTOMOVEL CONTRA LOCOMOTIVA”, 22 jan. 1935, p. 4.
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Figura 31: charge, publicada nos anos 30,
mostra pessoas fugindo de um bonde
descarrilado. Sátiras parecidas serão
publicadas ao longo das décadas. A
precariedade do sistema de bondes na
cidade era cada vez mais frequente, até
sua desativação em 1961. Fonte: ETC,
ano VI, n. 214, 15 jun. 1933, p. 9.

Em Salvador e em outros locais do Brasil, ao contrário de outros partes do mundo,
sucateou-se um sistema altamente ecológico, extinguiu-se seu uso urbano para que o sistema
automobilista fosse implantado sem concorrência. Apesar disso, tentativas de “melhoramento”
das linhas ainda motivaram intervenções urbanas drásticas na cidade como a demolição da
Igreja da Sé, em 1933. Com o fim dos trilhos, em 1961, encerrou-se a história dos bondes no
Centro Antigo. Novas tratativas de veículos sob trilhos na cidade só surgem no século XXI
com o metrô (e agora com o controverso projeto do VLT) e no sentido de conectar áreas ainda
mais distantes do centro da cidade.
2.2.1.3. Quebra-Quebra (1981)
As manifestações de 1930 implantaram uma nova forma de manifestação urbana que
emergiu, essencialmente, a partir das relações com as mobilidades. Além disso, o corpo
dissidente que protagonizou a manifestação se constituiu enquanto uma formação social
heterogênea, para além da classe social ou trabalhista. A revolta inaugurou uma ação direta e
determinante: destruição dos artefatos móveis. A ideia era destruir aquilo que jamais
funcionaria de maneira efetiva por questões políticas e interesses econômicos, perspectivas
imbricadas e preponderantes para o desaparecimento dos bondes e que descartavam a
plausabilidade da “dificuldade de manutenção” (SANTIAGO, CERQUEIRA, 2019, p. 156). A
consciência dos motivos do sucateamento/ineficiência do sistema está, de certa forma,
implícita no ato da destruição destes artefatos.
É evidente que os bondes desapareceram porque “havia interesse em prestigiar
empresas de ônibus” (SANTIAGO, CERQUEIRA, 2019, p. 157). Essa união sórdida entre o

128
Estado e o empresariado será um fato recorrente no século XX e XXI, o que explica a enorme
dificuldade de se resolver os problemas ligados ao transporte público nos grandes centros.
Esta parceira público-privada e a falta da implantação de uma política de transporte com
vistas a favorecer a população motivará a Revolta do Buzu e as Jornadas de Junho, que
tiveram como mote os preços das passagens.
Desaparecido os bondes nos anos 60, a cidade estava livre para o domínio dos veículos
motorizados. A ascensão dos ônibus, ao invés da expectativa de aumento da velocidade e do
conforto dos usuários, demonstrou problemas ainda mais graves. Com uma frota de 1.400
ônibus, muitos dos quais velhos e sem bancos, o sistema de transporte sofria reclamação dos
usuários. Os jornais chamavam o transporte coletivo de “a vergonha da cidade” 123. A oposição
acusava o governo que dizia estar tentando resolver os problemas e as empresas culpavam a
topografia da cidade.
Tais problemas, que já se ensaiavam desde que os ônibus começaram a circular, nos
anos 30, se agravaram nos 50 anos seguintes. O Quebra-Quebra de 1981 foi o ápice de uma
nova crise engendrada em décadas anteriores e no qual os manifestantes demonstraram uma
reação ainda maior em relação ao Quebra-Bondes. A revolta revelou a capacidade de contágio
e de ação rizomática desse corpo dissidente que rapidamente se espalhou pelo Centro Antigo
na noite do dia 21 de agosto de 1981, encenando um dos episódios urbanos mais impactantes
quando pensamos em ação direta.
Para além da eficiência e resultado das reivindicações que, na maioria das vezes (e a
história prova), não foram atendidas ou atendidas parcialmente para depois serem
retrocedidas, o Quebra-Quebra mostrou que a força da multidão era seu caráter discursivo
corporal: irromper o espaço urbano com fúria demonstrando o poder da maioria dissidente
ante a minoria hegemônica, representada pelos empresários do transporte em aliança com os
governos. Demonstrar publicamente a insatisfação e gerar imagens violentas, indignação e
revolta que logo percorreram os jornais e as televisões, poderia ter mais impacto subjetivo e
social no exercício do poder de um país sob o regime ditatorial, do que falsas negociações
que, em última instância, visavam a docilidade da população e o conformismo com o aumento
da tarifa de transporte.

123 JORNAL DA BAHIA, “Transporte coletivo, a vergonha da cidade”, 30 ago. 1981, capa.
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Figura 32: capa do Jornal da Bahia
noticia a revolta de agosto de 81 quando
ônibus foram incendiados em Salvador
em função do aumento da tarifa. Fonte:
Jornal da Bahia, 21 ago. 1981, capa.

O Quebra-Quebra de 1981 é um movimento pouco estudado. Uma das poucas
investigações é a dissertação de Edemir Brasil Ferreira (2008) que revisitou o movimento nas
páginas dos jornais da época, enfatizando o protagonismo dos movimentos sociais
organizados e detalhando os 14 dias nos quais a multidão se articulou nas ruas do Centro
Antigo.
No evento de 1981 temos, de um lado, a população pobre de Salvador cada vez mais
depauperada, que deixava de usar o transporte coletivo por conta dos preços e da “velocidade
operacional” reduzida, “(…) fazendo com que, em muitos trechos, andando a pé se chegue
mais cedo”124. Do outro, os empresários dos transportes, alegando que não tinham como pagar
os novos salários dos funcionários sem um aumento da tarifa. No meio da disputa, mas
claramente em defesa dos empresários, estava o prefeito biônico Mário Kertész. Nomeado
pela ditadura para comandar a capital baiana, Kertész afirmava que a nova tarifa entraria em
vigor em algum momento e que a culpa não era dos governantes, nem dos empresários, mas
da política internacional do petróleo. O prefeito queria subsídios para o diesel junto com
prefeitos de outras capitais que também enfrentavam problemas com as tarifas125.
O motivo para revolta era o aumento de 61% no valor da tarifa, mas nos últimos dois
anos o preço já tinha subido mais de 250%, segundo as fontes da época 126. Naquele agosto de
1981, em plena ditadura civil militar, diversos protestos aconteceram por vários dias no
Centro Antigo de Salvador na tentativa de evitar o aumento. Além da população civil
organizada em movimentos sociais e sindicalistas, os protestos contaram com políticos da
oposição que já lutavam pela redemocratização do país. O clima esquentava na medida em
124 JORNAL DA BAHIA, “Ônibus caro, o jeito é andar a pé”, 19 ago. 1981, p. 3.
125 JORNAL DA BAHIA, “Mário Kertész quer o subsídio para o diesel”, 18 ago. 1981, p. 3
126 JORNAL DA BAHIA, “Em 2 anos tarifas aumentam 259,56%”, 27 ago. 1981, p. 2.
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que as manifestações cresciam e a prefeitura não apresentava uma solução para evitar o
aumento.
O Brasil vivia dias agitados. No dia 11 de agosto, protestos já apareciam nas páginas
dos jornais127 ao lado de notícias como a demissão de 6.500 empregados da Mercedes Bens
em São Bernardo dos Campos, em São Paulo, das greves do Polo Petroquímico e dos
cobradores de empresas de ônibus, em Salvador, além das mortes de 16 pessoas nas últimas
24 horas, vítimas de acidentes de trânsito128. Toda a cadeia produtiva relacionada ao uso do
transporte motorizado estava em pauta de alguma forma, conectando questões intimamente
relacionadas. No dia 18, novas manchetes129 demonstravam a insatisfação crescendo, falava-se
de uma “população baiana revoltada” e da adesão da classe estudantil aos protestos. É
possível perceber pelos jornais que a preocupação com a tarifa já existia a “mais de um mês”,
tempo em que o movimento organizado conseguira impedir o aumento.
Na quinta-feira, 21 de agosto de 1981, um dia chuvoso, os soteropolitanos se reuniram
mais uma vez para uma nova manifestação. A ideia era sair em marcha do Campo Grande
para entregar um abaixo assinado ao prefeito. O protesto começou com cerca de mil pessoas,
mas conforme descia a avenida 7 de Setembro, a manifestação tomava corpo e aumentava o
número de presentes. Em frente a prefeitura, a multidão encontrou uma barreira que impedia
os manifestantes de acessarem a prefeitura. Kertész havia saído para evitar a multidão. As
lideranças seriam recebidas pelo chefe da Casa Civil, mas ficaram a ver navios: a autoridade
declinara da proposta acusando o grupo de chegar com “agressividade”.

Figura 33: Manifestantes ao redor de
ônibus queimado na reportagem do jornal
A TARDE: fúria da multidão revogou
aumento. Fonte: A TARDE, 21 ago. 1981,
p. 3.

Com o canal fechado para conversa e sem contato com as autoridades, os
manifestantes indignados se mantiveram na Praça Municipal discursando contra o aumento e
127 JORNAL DA BAHIA, “Nova passeata contra o aumento dos ônibus”, 11 ago. 1981, capa.
128 A TARDE, “16 mortos no tráfego nas últimas 24 horas”, 11 ago. 1981, capa.
129 JORNAL DA BAHIA, “Novos preços dos ônibus – Povo luta para cancelar o aumento”, 18 ago. 1981, p. 3.
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o lucro das empresas de transporte, sendo observados pela polícia. Os atos se encaminhavam
para o encerramento e parecia que tudo terminaria bem:
(…) os líderes do Movimento recomendavam a volta para casa em grupo, em
ordem, sem aceitar provocações. Essa preocupação das lideranças tinha um
fundamento. Em alguns momentos, durante as falas, ainda na Praça
Municipal, pequenos grupos chegaram a gritar que era hora de quebrar,
porém, esse desejo não ganhou força naquele momento. (FERREIRA, 2008,
p. 63)

Mal o protesto terminara oficialmente, alguns manifestantes partiram em ataque contra
alguns ônibus na Praça da Sé, rua da Misericórdia e arredores. Em pouco tempo, as
manifestações se espalharam por todo o Centro Antigo tomando o Terminal da Barroquinha, a
Baixa dos Sapateiros, Aquidabã, Mouraria e avenida Joana Angélica, transformando o Centro
Antigo num verdadeiro campo de guerra. O quebra-quebra ainda atingiu a região da Sete
Portas, Barbalho, Tororó, Nazaré, chegando até a Barros Reis: “Após o quebra-quebra a volta
para casa não foi nada fácil, milhares de pessoas tiveram dificuldades para se deslocar até as
suas casas. Em pior situação ficaram os que moravam longe, no subúrbio, pois como a
distância era imensa, a opção de ir a pé era dolorosa” (FERREIRA, 2008, p. 68) .
No dia seguinte, alguns jornais contabilizaram 200 ônibus depredados e outros sete
queimados, além de dezenas de feridos por balas de borracha da Polícia Militar. Outras fontes
informaram outros números: 600 ônibus destruídos, 200 deles queimados, além de dezenas de
presos. A Revista Veja falava em 750 ônibus destruídos e mais de sessenta feridos naquilo que
considerou o “maior quebra-quebra urbano desde 1968” (REVISTA VEJA, 26 ago. 1981
apud FERREIRA, 2008, p. 75). A revolta do dia 21 parecia ter liberado um ódio coletivo
contra os artefatos móveis, uma raiva que já era conhecida nas ruas do Centro Antigo nas
décadas anteriores, uma revolta que se acumulava a cada aumento dos últimos anos e que
revelava a insatisfação do povo com a situação econômica do país.
A palavra anarquia já não era empregada para definir as reivindicações urbanas. Nos
anos 80, em meio à austeridade puxada por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, o termo
“vândalo” daria mais sentido ao processo de criminalização da revolta urbana mediante aos
efeitos do neoliberalismo. A imprensa criminalizou os movimentos sociais, o que já era
costumeiro desde o século XIX. “Depois da passeata, vandalismo” 130: foi com esta machete
que o Jornal da Bahia estampou a página 3 para falar das manifestações contra o aumento da
tarifa. O jornal A Tarde dizia que “a calma passeata acabou degenerando-se na desordem

130 JORNAL DA BAHIA, “Depois da passeata, vandalismo”, 21 ago. 1981, p. 3.
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generalizada pela cidade”131. Além de “vandalismo” e “desordem”, “destruição” e “violência”
foram os termos recorrentes nas machetes dos jornais nos dias que seguiram com protestos. A
mobilização em Salvador se estendeu por 14 dias seguidos. Findo o movimento em meados de
setembro, pelo menos até aquele momento, o governo declinara do aumento da passagem.
Antônio Carlos Magalhães, o grande comandante baiano que foi protagonista em
diversos momentos políticos até o final do século XX, era o governador biônico da época.
Acusou os “desordeiros”, “comunistas” e “movimentos revolucionários” do período de
estarem por trás dos eventos. Nos dias subsequentes, a quebradeira se espalhou por bairros da
cidade. Era como o se o CAS irradiasse a energia da revolta para os seus arredores mais
distantes: Sete de Abril, Bom Juá, Pau da Lima, Retiro, São Caetano, Vasco da Gama, San
Martin e Largo do Tanque. Nos dias seguintes, os alvos deixaram de ser, exclusivamente, os
ônibus e passaram a ser os bancos e órgãos governamentais. A atitude de “depredar” o
patrimônio é tática bastante usada durante as Jornadas de Junho nas ações conhecidas como
black blocs132, uma tática recorrente nas revoltas urbanas contemporâneas, principalmente na
Europa. Ferreira (2008) demonstrou como os políticos da época estavam divididos e como os
sentimentos variavam entre a “preocupação” e a “empolgação”: “Isso se justificava pela
espontaneidade da multidão que organizava de forma autônoma as ações diretas, do tipo
quebra-quebra, sem a influência direta das lideranças” (FERREIRA, 2008, p. 82). Tais
sentimentos aparecerão novamente nos movimentos da multidão como a Revolta do Buzu e
Jornadas de Junho.
O Quebra-Quebra de 1981 fez emergir os movimentos organizados nas lutas urbanas
em Salvador. Naquele ano, as manifestações foram puxadas pelo chamado Movimento Contra
a Carestia (MCC), entidade nacional que reunia associações de bairros e que fora criada em
1978 para fazer frente a crise econômica do governo militar com altíssima inflação, aumento
dos preços dos alimentos e defasagem dos salários 133. O MCC era um movimento contra a
131 A TARDE, “Empresa teve prejuízo em torno de Cr$ 1 milhão”, 21 ago. 1981, p. 5.
132 Os black blocs sugiram em Berlim, em 1980, como reação à violência policial. Foram chamados assim pela
própria polícia alemã. Não é um movimento, nem um grupo organizado, é uma tática coletiva executada por
pessoas anônimas vestidas de máscaras e roupas pretas. Esta tática apareceu pela primeira vez no Brasil nas
Jornadas de Junho de 2013. Estas ações diretas violentas e de destruição material remontam ao século XIX. A
tática black bloc pode ser tanto ofensiva, com uso de coquetéis molotov, bolas de bilhar para depredar os
símbolos do capitalismo, como também de comunicação e reconhecimento com o uso de bicicletas, celulares e
até de serviço de enfermaria voluntária durante manifestações: “De um ponto de vista econômico e político, a
ação direta violenta é percebida como um meio eficaz e simples de criticar o capitalismo e o Estado liberal tidos
por eles como ilegítimos, pois funcionam de modo autoritário e hierárquico, sendo eles próprios violentos”
(DUPUIS-DÉRI, 2016, p. 73).
133 O movimento já articulara um abaixo assinado contra o aumento de alimentos considerados vitais como
“feijão, arroz, leite, ovos, carne e café” entregue ao governo Figueiredo. A TARDE, “Cobradores fazem greve
contra ‘cota de passes’”, 11 ago. 1981, p. 3.
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carestia (fome), mas a luta contra o aumento do transporte “deu maior amplitude ao
movimento” (FERREIRA, 2008). Passeatas, panfletagem, reuniões e assembleias foram as
táticas adotadas pela organização.
Mas é importante destacar que, tão logo a revolta se iniciou com os ataques aos ônibus
e aos mercados e bancos, o movimento fez questão de se distanciar. Os jornais procuravam
diferenciar o Quebra-Bondes de 1930 do novo Quebra-Quebra: “(…) naqueles idos, a
violência popular foi muito menor e teve um caráter claramente político (…) contra o capital
estrangeiro, que era uma das bandeiras da revolução de 30 (…) o vandalismo que estamos
vendo agora tem um significado muito mais sério e grave”134. Confuso, editoral do A Tarde
tentou personalizar as manifestações em uma pessoa: “(…) a irrupção da violência em vários
pontos da cidade, simultaneamente, está a indicar a existência de um comando (…)”, mas
também considerava o aumento da passagem como um “trauma violento que não poderia
deixar de provocar manifestações de revolta”135. A procura por lideranças será uma hipótese
não confirmada e será uma confusão recorrente dos formadores de opinião no século XXI ao
analisar as novas manifestações urbanas ligadas às mobilidades. De olho no caráter não
institucional dos movimentos contra o aumento das tarifas, o governador ACM proibiu os
protestos nas ruas, findo o Quebra-Quebra de 21 de agosto: “concentrações públicas só serão
permitidas para entidades com existência legal – como os partidos políticos – desde que
marquem antes, a hora e o local da reunião”136. De nada adiantou, no dia 27 de agosto a cidade
voltaria a ter novos protestos, novas depredações de ônibus, prisões e feridos137.

Figura 34: Charge ironizava volta à
“normalidade”, poucos dias após o
Quebra-Quebra, retratando o cotidiano
caótico do transporte coletivo em
Salvador. Fonte: A TARDE, 28 ago. 1981,
p. 2.

134 JORNAL DA BAHIA, “União contra a desordem”, 22 ago. 1981, capa.
135 A TARDE, “De quem é a culpa?”, 22 ago. 1981, capa.
136 A TARDE, “Entidade sem existência legal não pode fazer concentrações”, 25 ago. 1981, p. 3.
137 A TARDE, “Mais prisões e feridos na cidade”, 27 ago. 1981, p. 7.
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Desde esta época, os movimentos da multidão já ensaiavam ações divergentes de
qualquer institucionalidade de representação. Uma das marcas dessas dissidências será
justamente a despersonalização do protagonismo, em movimentos horizontalizados, marca
que já está sugerida em protestos anteriores, mas que se torna uma característica inconteste a
partir da Revolta do Buzu.
Durante o trabalho e a investigação realizada por Edemir Ferreira (2008), o que
também confirmei em análises nos jornais da época, os movimentos procuraram se distanciar
do quebra-quebra porque havia uma crença na capacidade dialógica entre as partes e na
possibilidade de um acordo, mesmo sob intervenção/pressão desvantajosa dos interesses
econômicos e políticos para os manifestantes, evidentes na postura tanto da prefeitura quanto
do governo do estado. Há uma tentativa de se relativizar no acontecimento o que é de fato
relevante e para onde vai se convergir a distensão do problema: o quebra-quebra. Há um
medo subjetivo e coletivo tanto dos agentes da época quanto do próprio historiador em
analisar o fato. Ferreira (2008) define muito bem este medo de quebra institucional e da
ordem política como “crescimento e perda de controle do movimento”. Mas o pesquisador
concorda que, nas declarações partidárias e dos movimentos sociais organizados, quem
realmente organizava e educava, era a multidão dissidente:
(…) a multidão que estava “organizando e educando” os partidos e os
movimentos organizados. Ao passo que suas ações exigiam uma organização
desses grupos, ensinando como colocar o governo contra a parede. É verdade
que os efeitos dessas ações eram imprevisíveis, mas os quebra-quebras
serviram de exemplo para o encaminhamento de algumas lutas em outros
estados brasileiros. (FERREIRA, 2008, p. 84)

É evidente que os movimentos sociais organizados não poderiam se responsabilizar
pelos ataques aos ônibus porque a revolta era fruto de um outro dispositivo, histórico, como
venho enfatizando nesta tese, um corpo dissidente que diz mais respeito aos fluxos e
agenciamentos que perpassam as disputas urbanas do que a uma organização vertical
operária/trabalhista. Esta hipótese ficará ainda mais evidente na Revolta do Buzu e nas
Jornadas de Junho quando o caráter de multidão, horizontal, anônimo e disruptivo que
enfatizo aqui, é desvelado por aqueles que analisam o acontecimento. Assim como em 2013, a
esquerda de 1981 também não entendia a multidão e procurava se distanciar do quebra-quebra
que acabou se firmando como um movimento dissidente que ameaçava os processo de
redemocratização e o pleito eleitoral previsto para 1982. A revolta de Salvador espalhou
movimentos da multidão em outras capitais do Brasil como Recife, Belo Horizonte, o que se
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repetiria com os movimentos surgidos na capital baiana no século XXI. Ferreira lista algumas
conquistas da multidão:
(…) em primeiro lugar, a disposição em lutar, da sua forma, pelo o que
achavam justo. Na medida em que tomaram as ruas passaram a ter papel de
protagonista da história. Isso, em certa medida, contribuiu para o avanço da
democracia, pois sugiram alguns canais de diálogo, mesmo que esporádico,
onde fizeram ouvir a sua voz. Ainda nessa perspectiva, a ação da multidão
em Salvador, serviu de exemplo de contestação contra o regime ditatorial.
Podemos defender essa idéia, observando os acontecimentos que se
espalharam pelo país, onde as referências foram tiradas dos protestos
soteropolitanos. (FERREIRA, 2008, p. 101)

Apesar de algumas prisões em Salvador e que foram enquadradas na Lei de Segurança
Nacional, não era possível responsabilizar estas pessoas, pois ficava nítido que existiam
componentes que escapavam dos movimentos organizados e que as ações das dissidências se
espalharam como pólvora por Salvador. Este corpo dissidente aprendera, ao longo do século
XX, que tirar o caráter personalista das manifestações era uma maneira de proteção contra a
força repressora do Estado. Como responsabilizar alguém por aquilo que não está sendo
liderado por ninguém?
2.2.1.4. A Revolta do Buzu (2003) e as Jornadas de Junho (2013)
“Anota aí: eu sou ninguém”138. A célebre resposta de uma manifestante das Jornadas
de Junho de 2013 para uma repórter era um indício de que, nas primeiras décadas do século
XXI, o anonimato seria uma das características dos movimentos da multidão. A marca da
dessubjetivação na afirmação “sou ninguém” expressa uma condição essencial da nova
política: a despersonalização do corpo dissidente convertido em multidão. Sobre esse
“monstro revolucionário chamado multidão”, podemos citar Negri: “(…) a multidão desafia
qualquer representação por se tratar de uma multiplicidade incomensurável (…) a multidão
não é representável, ela apresenta sua face monstruosa vis-à-vis os racionalismos teleológicos
e transcendentais da modernidade” (NEGRI, 2004, p. 17). Para Butler (2018), a multidão
pode ser fonte de esperança, mas também de medo, e para confirmar isso basta lembrarmos as
multidões bolsonaristas reunidas pregando a morte e o extermínio da oposição. Um ponto
138 A frase motivou Peter Pal Pelbart (2013) a realizar uma conferência sobre o tema que, posteriormente, se
transformou em um texto. Para o filósofo, as Jornadas produziram um “corte” no tempo político: “Mais
insurreta, de movimento mais do que de partido, de fluxo mais do que de disciplina, de impulso mais do que de
finalidades, com um poder de convocação incomum, sem que isso garanta nada, muito menos que ela se torne o
novo sujeito da história. Mas não se deve subestimar a potência psicopolítica da multidão, que se dá o direito de
não saber de antemão tudo o que quer, mesmo quando enxameia o país e ocupa os jardins do palácio, pois
suspeita que não temos fórmulas para saciar nosso desejo ou apaziguar nossa aflição”.
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importante pode diferenciar as intenções destes protestos: as assembleias, comuns tanto na
Revolta do Buzu, como no Ocuppy e também nas Jornadas de Junho porque
(…) quando pensamos sobre o que significa se unir em assembleia em uma
multidão – uma multidão crescente –, e sobre o que significa se mover pelo
espaço público de maneira a contestar a distinção entre o público e o
privado, vemos algumas maneiras por meio das quais os corpos, na sua
pluralidade, reivindicam o público, encontrando-o e produzindo-o por meio
da apreensão e da reconfiguração da questão dos ambientes materiais.
(BUTLER, 2018, p. 52)

Butler (2018) ainda afirmou que as assembleias assumem valores diferentes,
dependendo do motivo pelo qual se reúnem e pelo seu sentido de coletividade, ética e
humanidade. A assembleia torna-se o momento no qual aquele movimento urbano se torna
democrático. São nelas que muitos dos próximos passos são definidos, repetindo-se em forma
de jogral o que determinada pessoa enuncia naquele momento como pensamento. Questões
envolvendo as forças de segurança, percurso a ser seguido, formas de proteger a maioria das
pessoas são recorrentes nessas assembleias. Mas há uma força performativa, anterior a estas
decisões:
O comparecimento, a permanência, a respiração, o movimento, a quietude, o
discurso e o silêncio são todos aspectos de uma assembleia repentina, uma
forma imprevista de performatividade política que coloca a vida possível de
ser vivida no primeiro plano da política. (BUTLER, 2018, p. 17)

As dissidências que ocuparam as ruas nestes eventos buscaram demonstrar esta força
performativa no espaço urbano ou, na hipótese aviltada por Dowbor e Swako (2013), forjaram
certa “teatralização” da luta social, inserindo marcas discursivas e imagéticas coletivas para
atingirem o objetivo da redução da tarifa. Não sem frequência, os desejos insaciáveis da
multidão também têm a capacidade de engendrar outros movimentos insurretos, convocando
os fluxos em novas adesões, naquilo que os analistas políticos das épocas chamaram de falta
de objetivo ou falta de finalidade das manifestações. Essa polifonia de pautas que desespera as
formas tradicionais de se fazer política também não deixa de ser a potência de um movimento
que luta contra a captura dos significados partidários ou de definições que interessam ao
sistema de poder, ainda Negri: “O conceito de multidão nos conduz a um mundo inteiramente
novo, fazendo-nos mergulhar em um turbilhão de mudanças que se encontram em curso”
(NEGRI, 2004, p. 18). Além disso, há um caráter corporal atrelado a ideia de multidão que se
traduz nessa presença nas ruas: “O corpo é, portanto, primordial, tanto em termos de
genealogia quanto em termos de tendência, tanto nas fases como no resultado final do
processo de constituição da multidão” (NEGRI, 2004, p. 20).
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Esse caráter da teatralização ou a polifonia que caracteriza os movimentos da multidão
foi visível em diversos acontecimentos políticos no século XXI. Aprendi sobre eles in loco.
Testemunhei presencialmente a Revolta do Buzu, no final de agosto e início de setembro de
2003, como repórter televisivo e, nas horas vagas, registrando o acontecimento com minha
máquina fotográfica analógica. Quanto às Jornadas de Junho, me fiz presente nas ruas de São
Paulo naqueles agitados e controversos dias de 2013. Antes disso, estive presente no
movimento Ocuppy Wall Street, em Nova Iorque, em 2011139. Não é de hoje o meu interesse
pelos ativismos urbanos, estando presente também nos movimentos urbanos pelo
impeachment de Fernando Collor, em 1992.
Não será objetivo desta seção descrever com detalhes tais eventos, o que já foi feito
em muitos outros trabalhos, tanto sobre a Revolta do Buzu (MENEZES, 2017; SANTOS,
2014; NASCIMENTO, 2008; OLIVEIRA, CARVALHO, 2007) como das Jornadas de Junho
de 2013 (JOURDAN, 2018; CEI et al., 2017; BUCCI, 2016; CEI, BORGES et al., 2015;
BRANCALEONE, DE BEM, 2014; MORAES et al., 2014; MARICATO, 2013). Tais escritos
procuraram compreender e analisar esses movimentos de forma bastante difusa, seja pela
observação direta e participante dos eventos, seja por análise das leituras e interpretações da
mídia sobre as revoltas, seja como um ponto de inflexão na política brasileira, sem
compreensão real da imprensa e, ainda que erroneamente, como disparador da ascensão da
extrema direita no Brasil.
Meu interesse, como nas sessões anteriores, é compor essa linha de filiação de um
corpo dissidente formado em relação com as questões sobre mobilidade no Centro Antigo de
Salvador e que se conecta com perspectivas mundiais e nacionais dos ativismos urbanos.

139 Concedi uma entrevista ao Jornal Independente da Rádio da Universidade Federal de Goiás, em outubro de
2011, enquanto estava na cidade de Boston (EUA), disponível em: <https://soundcloud.com/troimarcelo/jornalindependente-marcelo>. Acesso em: 25 jun. 2021.
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Figura 35, 36, 37 e 38: Revolta do Buzu no Centro Antigo de Salvador em 13 de agosto de 2003. Multidão
ocupa a Praça Castro Alves em marcha (35); em frente a Prefeitura, estudante levanta a bandeira do Brasil (36);
estudante pede tarifa a um real, mediante olhares da Polícia Militar (37); manifestantes, em sua maioria
estudantes secundaristas negros, reivindicam o direito à meia passagem (38). Fonte: Marcelo de Trói.

Separadas por uma década, a Revolta do Buzu e as Jornadas de Junho são
apresentadas conjuntamente porque estão intimamente relacionadas. Sem a primeira,
provavelmente não haveria a segunda. Ambas se inserem dentro do contexto de manifestações
que tiveram início no globo a partir do final do século XX com os movimentos
antiglobalização da cidade de Seattle, seguidos, no século XXI, pela Primavera Árabe e o
Ocuppy Wall Street. Nesse sentido, a Revolta do Buzu representa a consolidação de um corpo
dissidente em atuação no território de Salvador, em especial, na área central, que também
funcionará como área articulada e simbólica para a demonstração da força performativa da
multidão.
Como na maioria das revoltas urbanas que envolveram a mobilidade, a motivação da
Revolta do Buzu foi o aumento da tarifa, no caso de R$1,30 para R$1,50. Foram pouco mais
de 20 dias de manifestações que consistiam, basicamente, no bloqueio de grandes avenidas.
Nas Jornadas de 2013, a revolta teve início por conta do aumento de 20 centavos na cidade de
São Paulo. A Revolta do Buzu é histórica porque representou o primeiro evento de multidão
no Brasil motivado pela questão do transporte urbano e porque aconteceu sem a convocação
das entidades tradicionais ligadas à sociedade civil, apesar do apoio posterior das associações
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estudantis. Essa “espontaneidade”, que já provocara receios, medos, dúvidas e ameaças aos
sistemas políticos instituídos, estava presente também no Quebra-Bondes, no Quebra-Quebra,
mas adquire proporções gigantescas com a Revolta do Buzu. Dowbor e Swako (2013)
colocaram em xeque a “espontaneidade” dessas manifestações:
Ora, o chamado espontâneo não é totalmente espontâneo nem pode ser
inteiramente fabricado ou, para falar como Goffman, maquinado; o
“espontâneo” tanto pressupõe como tem uma base organizacional prévia,
mesmo que mínima, a partir da qual são erguidos os tablados para a ação. No
caso de Salvador, essa base foi um “fórum formado por grêmios estudantis
das principais escolas”, oposto àquelas “lideranças antigas”,
predominantemente partidarizadas, que fizeram as vezes de antagonistas.
(DOWBOR, SWAKO, 2013, p. 47)

A Revolta do Buzu foi o início desse movimento da multidão que não queria a
interferência dos partidos, que rejeitava as lideranças tradicionais e que também vai se
posicionar contra a cobertura da mídia hegemônica, os grandes canais de televisão. Depois
disso, praticamente todos os eventos de multidão seguiram os mesmos protocolos com
algumas diferenças. Apesar de lutar contra a política institucionalizada, não deixa de ser
curioso que a Revolta do Buzu tenha sido o laboratório de criação e gestação do chamado
Movimento Passe Livre -

MPL, que liderou as manifestações de 2013, pelo menos

inicialmente, porque depois também será engolido pela força da multidão.
Fundado em 2005 durante a realização do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, a
emergência do MPL está Ligada à Revolta do Buzu e depois à Revolta da Catraca de 2004,
evento ocorrido na cidade de Florianópolis, também influenciado por Salvador. Não dá para
negar que há uma linha de filiação entre esses movimentos: “O movimento social estabelece
limites e pontes entre si e outros, neste caso, seus antecedentes, forjando linhas imaginárias de
continuidade (…)” (DOWBOR, SWAKO, 2013, p. 46). Dowbor e Swako falam em
“metáforas dramatúrgicas” que conectam a Revolta do Buzu aos outros eventos envolvendo
mobilidade e acreditam que é preciso abandonar a distinção entre metáfora e realidade, já que
Salvador foi palco para a ação dramática e interpretação da multidão.
O evento histórico pode ser analisado de diversas formas, criticado ou mesmo
colocado à prova quanto às suas conquistas, mas pouco importa tentar impedir que relações
com conflitos urbanos anteriores sejam costuradas nas narrativas. As linhas filiativas que
conectam esses eventos dizem mais respeito ao território onde eles foram “encenados” e a
partir do agenciamento criado pela mobilidade. Quando o MPL afirma “Não começou em
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Salvador, não vai terminar em São Paulo”140 (MPL, 2013), ele diz implicitamente que
enquanto houver esse modelo de mobilidade que não leva em conta os desejos e necessidades
da população usuária, novas revoltas acontecerão para fazer frente ao poder econômico que
tem determinado o modo de ser desses serviços. É inconteste que estes acontecimentos são
uma espécie de “fantasma que ronda as cidades deixando marcas vivas no espaço e na
memória”, já que as revoltas populares em torno do transporte coletivo “assaltam a história
das metrópoles brasileiras desde sua formação” (MPL, 2013, sp).
Na prática organizacional, o MPL vai incorporar as táticas da Revolta do Buzu que
estavam sendo geradas nas ruas, exigindo o afastamento das hierarquias, “(…) de grupos de
trabalhos e de resoluções tomadas por consenso, em vez de votações, na maior parte de suas
deliberações” (DOWBOR, SWAKO, 2013, p. 48). Estimou-se 40 mil participantes naquele
2003. A atmosfera da revolta e a descoberta de uma prática organizacional se embrenham na
narrativa:
Durante as aulas, estudantes secundaristas pulavam os muros das escolas
para bloquear ruas em diversos bairros, num processo descentralizado
organizado a partir de assembleias realizadas nos próprios bloqueios. A
indignação popular represada no interior do transporte coletivo fomentou
uma dinâmica de luta massiva que escapava a qualquer forma previamente
estabelecida. A Revolta do Buzu exigia na prática, nas ruas, um afastamento
dos modelos hierarquizados; expunha outra maneira, ainda que embrionária,
de organização. (MPL, 2013, sp).

Lembro-me bem desta atmosfera naqueles dias. Era inconteste o protagonismo dos
secundaristas, de crianças e adolescentes. A aflição e desespero das autoridades policiais na
busca pelas lideranças estão retratados no histórico documentário A Revolta do Buzu141. Por
estar próximo do movimento, fotografando a revolta nas ruas, eu enxergava toda esta
sistemática horizontal de ação, além da dificuldade de compreensão de como a multidão podia
se organizar sem as lideranças. Embora isso não fosse novidade diante das outras revoltas
envolvendo o transportes no Centro Antigo, a dimensão da Revolta do Buzu provocou um
pavor nos poderes instituídos. Era evidente que havia um corpo coletivo operando a revolta,
de maneira caótica, mas eficiente do ponto de vista da criação das imagens que eram
transmitidas pela TV e também na maneira de interromper o fluxo na rua, espécie de território
sagrado dos veículos motorizados142. Na redação, os editores tinham dificuldades para

140 O texto foi redigido por uma comissão do Movimento Passe Livre – São Paulo e faz parte da publicação
organizada por Ermínia Maricato (2013).
141 A REVOLTA DO BUZU. Direção de Carlos Pronzato. Brasil: Lamestiza Produções, 2004. Documentário
(70 minutos). Disponível em: <https://youtu.be/dQASaJ3WgTA>. Acesso em: 22 jun. 2021.
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perceber do que se tratava o movimento. Para a polícia militar 143 era impossível
responsabilizar alguém por uma manifestação que não tinha liderança. Os próprios motoristas
ficavam sem reação diante da força e alegria festiva do movimento da multidão. Uma das
hipóteses que vi circular na época era a de que muitos dos secundaristas que participavam da
revolta também eram filhos de militares e de trabalhadores do sistema de transporte
coletivo144, o que provocava persuasão dessas categorias na volta para casa. A Revolta do
Buzu também ganhou a adesão da classe trabalhadora, pois esta tinha conhecimento do custo
do transporte e dos impactos da tarifa na vida cotidiana 145. Sem poder se manifestar, a
população agradecia a juventude nas ruas pela coragem em colocar o sistema de transporte na
parede.
Era visível que a grande maioria nos protestos era de jovens estudantes secundaristas e
do ensino fundamental, com idade que variava, respectivamente, dos 18 aos 20 anos, e dos 12
aos 13 anos, maioria negra (OLIVEIRA, CARVALHO, 2007) que estavam ali mobilizados
pela primeira vez em busca de um objetivo: a redução das passagens. Mas não era apenas
isso, a partir de entrevistas com participantes da revolta e de matérias publicadas na época,
Dirla Menezes (2017) mapeou outras reivindicações estudantis que consistiam na ativação do
Conselho Municipal de Transportes, renovação da frota de ônibus, melhoria da prestação de
serviço, conhecimento da planilha de custos, meia passagem, dentre outros.
Grande parte da população apoiou o movimento, mesmo com os transtornos que ele
causava naqueles dias, pois também sabiam que o aumento era abusivo para época. Vi poucos
manifestantes serem agredidos por usuários do transporte, apesar do evidente incômodo e
desgaste com o resultado prático dos bloqueios em diversos pontos da cidade.
O MPL acusou as entidades estudantis “aparelhadas por grupos partidários” de se
colocarem como liderança e negociarem com o poder público. O aumento não foi revogado.
O preço de R$1,50 ficou inalterado por dois anos e foram concedidas algumas reivindicações
142 Esse caráter de território intocável, fica bastante evidente na declaração do governador Paulo Souto: “‘é
preciso dizer que, embora eles tenham o direito à manifestação, não podem parar o trânsito’. Foi justamente
quando a PM abandonou as “boas maneiras” com que vinha tratando o movimento nas áreas centrais da cidade,
justificada pela postura do prefeito Antonio Imbassahy: ‘bom prefeito é mandar dar porrada em menino de dez
anos?’” (NASCIMENTO, 2008, p. 11).
143 Apesar da reação da Polícia Militar não ter sido uma característica da Revolta do Buzu, ao contrário das
reações em 2013, há registros de violência policial ocorrida na tentativa de normalizar o fluxo do trânsito com
registro de estudantes feridos e alguns encaminhados para a delegacia.
144 No perfil dos manifestantes traçado por Júlia Oliveira e Ana Paula Carvalho (2007), “motorista de ônibus” é
uma das profissões que aparece atribuída aos pais desses estudantes.
145 Sobre os impactos da tarifa, elas vão muito além da restrição ao direito de ir e vir: “Não é sem motivo que os
aumentos da tarifa de ônibus sejam responsáveis pela elevação do número de pessoas que dormem nas ruas dos
centros urbanos, ou no ambiente de trabalho, por não terem condições de retornar à sua moradia após o dia de
trabalho” (OLIVEIRA, CARVALHO, 2007, p. 4).
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aos estudantes como o direito à meia passagem, reativação do Conselho Municipal de
Transportes que teve incluída uma representação estudantil no órgão colegiado. Mas
certamente, a principal contribuição da Revolta do Buzu foi o novo modelo de tática política e
ativista,
(…) entidades institucionalizadas e multidões, ao promoverem ações
horizontais e apartidárias, construíram outros caminhos em busca de
concretização, não só de transportes dignos e acessíveis a todos brasileiros,
como também do progresso ao alcance dos demais direitos reconhecidos por
sociais. (MENEZES, 2017, p. 121)

Assim como em 2013, naquele ano de 2003, o tempo parou, a cidade parou, as ruas
pararam e surgiu no horizonte a possibilidade de reinvenção de um futuro, a imaginação de
um mundo comum.
A ideia do passe livre, ou seja, a gratuidade do transporte público na cidade, passou a
ser a principal bandeira do MPL, dando nome ao movimento. Com as lutas urbanas de 2003 e
2004, e a institucionalização do movimento em 2005, houve uma convergência dos interesses
do coletivo com a chamado Tarifa Zero 146, projeto formulado pela prefeitura de São Paulo nos
anos 90 e esquecido até aquele momento: “Daí em diante, assumiu-se o discurso do transporte
como direito, aliás fundamental para a efetivação de outros direitos, na medida em que
garante o acesso aos demais serviços públicos” (MPL, 2013, sp). Na luta contra a ideia de que
a tarifa zero era uma impossibilidade técnica, surgiram diversas cidades no Brasil e também
no mundo, onde a não cobrança da tarifa passou a ser uma realidade 147. A vitória em
Florianópolis, em 2004, quando os manifestantes conseguiram revogar o preço do transporte,
também deu força ao movimento com sua pauta focada: a tarifa zero.
Ao longo dos anos, discussões e diversas táticas anarquista foram implantadas na
capital paulista a exemplo do pula catraca 148, tática que consiste em pular a barreira da
cobrança e não pagar pelo uso do transporte urbano coletivo. Após as primeiras manifestações
da década de 2000, diversos protestos contra as tarifas eclodiram pelas capitais do país nos
anos seguintes: Vitória (ES), em 2006, Teresina (PI), em 2011, Aracaju e Natal, em 2012,
146 O projeto era uma proposta de Emenda Constitucional (PEC 90), proposta pela então prefeita Luíza
Erundina. Sobre o transporte público como direito social, ver o trabalho de Giovani Ribeiro (2015); sobre a
discussão e investigação sobre a tarifa zero, ver a tese de Daniel Andrade Caribé (2019).
147 A lista de cidades com tarifa zero e o ano de implantação do sistema estão na reportagem “Mais cidades
adotam ‘tarifa zero’ no transporte”, publicada em 13 jan. 2020 e disponível em:
<https://www.mobilize.org.br/noticias/11896/mais-cidades-adotam-tarifa-zero-no-transporte.html>. Acesso em:
08 mai. 2021.
148 “Por uma vida sem catracas” foi um dos principais lemas do MPL. Ao analisar a produção gráfica do
movimento, Márcia Gregori (2019) resumiu: “(…) a catraca consubstancia e representa o predomínio das
relações em que o lucro e a reprodução do capital prevalecem sobre a possibilidade de movimentação das
pessoas” (GREGORI, 2019, p. 32).
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Porto Alegre e Goiânia, no início de 2013. Ao sofrerem repressão das forças de segurança na
capital paulista nos primeiros protestos contra o aumento da tarifa, o movimento explode em
junho para se tornar o maior evento político das ruas do Brasil redemocratizado: “(…) em
junho de 2013, o povo , tomando as ruas, trouxe para si a gestão da política tarifária do
município e revogou o decreto do prefeito que aumentava a passagem em vinte centavos”
(MPL, 2013, sp).
Sobre Junho de 2013, as revoltas se espalharam pelo país rapidamente em apoio ao
movimento da capital paulista que aumentava dia a dia, além de encamparem a reivindicação
da tarifa zero. A esquerda no poder não compreendia o movimento, tão pouco tentava reverter
o quadro de austeridade que o Brasil mergulhava. Em Salvador, o movimento foi organizado
pelo MPL que agora se espalhava de forma organizada por todo o país, com diversos núcleos
regionais. No Centro Antigo de Salvador em regiões como Avenida Sete de Setembro,
Avenida Joana Angélica e Barris, manifestantes destruíram carros, banheiros químicos,
depredaram ônibus e agências bancárias149. A ação popular nas ruas aumentou na medida em
que a repressão das forças de segurança avançaram. Depois arrefeceu tão logo o aumento da
tarifa em São Paulo fora cancelado. O movimento foi criminalizado. Os velhos adjetivos
“anarquia” e “vandalismo” foram repetidos exaustivamente nos meios de comunicação. Do
outro lado, o movimento fez surgir mídias independentes, ninjas, que mostravam outros
pontos de vista da luta urbana, revelando a violência da polícia na repressão aos protestos.
O campo político colapsava. Na luta da hegemonia para vencer a força das
dissidências nos movimentos da multidão, o transporte coletivo emergia como repetição
histórica. Já não dava mais pra enganar ninguém. Existiam interesses econômicos por trás dos
aumentos e do modo como esse tema fora tratado pelos governantes das grandes cidades
brasileiras. A promessa de resolução dos problemas, recorrente nos eventos que tiveram como
palco o Centro Antigo de Salvador, não passaram de retórica. Conquistas pequenas para uma
cidade que continuou a se expandir e depender cada vez mais de um sistema eficiente de
transporte. A palavra “omnibus” surgida na Paris do século XIX para designar o transporte
coletivo que seria “para todos” não poderia mais ser vista como símbolo de “democratização
do acesso à cidade”, porque

149 As notícias sobre as Jornadas de Junho em Salvador fala da presença de 20 mil pessoas nas ruas. Diversas
reportagens foram veiculadas na época, com detalhes dos eventos de 2013, a exemplo da reportagem “Salvador
amanhece com marcas de vandalismo após protestos nas ruas”, publicada no Portal G1 em 21 jun. 2013,
disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/06/salvador-amanhece-com-marcas-de-vandalismoapos-protestos-nas-ruas.html>. Acesso em: 23 jun. 2021.

144
Contraditoriamente à promessa democrática, no entanto, o transporte
coletivo se estabeleceu de imediato como mercadoria, isto é, um serviço que
é vendido e cobrado diretamente ao usuário. O desenvolvimento das cidades
também definiria seu principal propósito: cada vez mais o transporte passou
a se configurar como um imprescindível instrumento para o deslocamento de
contingentes de trabalhadores. (VELOSO, 2019, sp)

Diz-que dos serviços urbanos, os que mais interessam ao empresariado é a limpeza
pública e o transporte coletivo. Com contratos que duram décadas, eles se tornaram
verdadeiras caixas de pandora, com planilhas de pagamento inacessíveis para movimentos
sociais e também para órgãos fiscalizadores. Nas últimas décadas, o Brasil acumulou
denúncias contra a maneira pouco transparentes que estes contratos são feitos e contra a
eficiência dos serviços prestados. Dos sistemas públicos, passando pela concessão a empresas
estrangeiras e para o atual modelo das agências regulatórias, as articulações entre a iniciativa
privada e o setor público marcaram o setor do transporte no Brasil (HIRATA, 2011). A
Revolta do Buzu e as Jornadas de Junho evidenciaram essas questões, seus problemas e
contradições, desvelando máfias de transporte atuando nas capitais e um modelo de negócio
bastante questionável do ponto de vista do interesse público coletivo.
Desde esses últimos protestos, as mobilizações em torno do transporte público
arrefeceram de um modo geral. Algumas conquistas aconteceram em Salvador, como veremos
no capítulo 4, a exemplo do Salvador Card, instrumento que permite o pagamento de mais de
uma condução com a mesma tarifa. A chegada do metrô também ampliou o serviço de
transporte, principalmente em relação ao eixo norte da cidade, mas também criou uma grande
divisão na cidade, posto que o modal foi instalado em seu maior trecho sob a superfície. Esta
divisão espacial demarcada pelos trilhos impõe novas relações e novos problemas a esta
urbanidade, isolando áreas e privilegiando locais mais próximos às estações que não se
interligam com outros modais e não ramificam o sistema para o interior dos bairros.
Esta pausa de protestos da multidão não significa que, nos últimos anos, os
movimentos dissidentes estejam paralisados. Ao contrário. O controverso projeto de
construção do VLT – Veículo Leve Sobre Trilho/Monotrilho 150 é um exemplo de novos
conflitos envolvendo as mobilidades. A instalação do sistema com 24 km de extensão visa
substituir o trem do subúrbio que sai dos limites do território do Centro Antigo, na estação da
Calçada, e segue até a Ilha de São João. Depois de deixar o modal passar por um processo de
sucateamento, governo estadual e municipal iniciaram a construção do projeto e o
150 Mais informações sobre a Parceria Público Privada para a construção do VLT/Monotrilho estão na página do
consórcio Skyrail Bahia, disponível em: <https://www.skyrailbahia.com.br/>. Acesso em: 24 jun. 2021.
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desalojamento da população do subúrbio. Estima-se que o custo do transporte deve ser mais
alto que o atual sistema de trens, o que vai precarizar ainda mais a situação das mais de 460
mil pessoas para os quais o trem do subúrbio era essencial.
A falta de transparência no projeto e as consequências do fim do trem do subúrbio fez
com que o Ministério Público da Bahia se manifestasse em 2019. A recomendação do MP foi
direcionada ao governador do Estado, ao secretário de Desenvolvimento Urbano, ao
presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia e ao Consórcio Metrogreen
Skyrail Bahia
para adoção de medidas que assegurem o direito fundamental à informação e
à habitação digna dos relocados, bem como a realização dos estudos técnicos
prévios imprescindíveis para as obras do modal Monotrilho a ser implantado
no Corredor Comércio – Ilha de São João (MINISTÉRIO PÚBLICO DA
BAHIA, 2019, p. 1)

Os estudos do edital lançado em 2017 para o sistema VLT foi alterado para o sistema
Monotrilho sem a realização de novos estudos e contrariando a dispensa de licenciamento
ambiental já que a obra não previa intervenção no subsolo. As audiências públicas
constataram que o valor atual da passagem de R$0,50 poderia subir para R$3,70/R$4,00.
Além disso, o MP relatou que vinha recebendo telefonemas dos moradores do entorno da
linha sobre um cadastramento que estaria sendo realizado para remoção de algumas famílias.
A previsão no final de 2020 era a remoção de 449 famílias para a realização das obras, muitas
das quais vivem nestas localidades há mais de 40 anos151. A população realizou manifestações
pelo fim do trem e por falta de transparência e informação do novo empreendimento,
principalmente em relação aos valores que serão pagos pelas desapropriações152.
Desde o início das obras, o trem do subúrbio deixou de funcionar. A última viagem
aconteceu em um sábado, 13 de fevereiro de 2021, depois de 168 anos 153 de atividade. A linha
foi desativada dois dias depois da última viagem. O roteiro do fim de utilização de um modal
151 Depoimentos dos moradores podem ser vistos em reportagem publicada no Portal G1, “Moradores do
subúrbio de Salvador relatam preocupação com desapropriação de casas por causa do VLT: 'Não dão solução'”,
veiculada em 14 dez. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/12/14/moradores-dosuburbio-de-salvador-relatam-preocupacao-com-desapropriacao-de-casas-por-causa-do-vlt-nao-daosolucao.ghtml>. Acesso em: 24 jun. 2021.
152 Um dos protestos ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2021 em frente ao fórum Rui Barbosa. As informações
estão em reportagem do Portal G1, “Moradores protestam contra desapropriação de imóveis para construção do
VLT
no
Lobato,
em
Salvador”,
veiculada
em
12
fev.
2021.
Disponível
em:
<https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/02/12/moradores-protestam-contra-desapropriacao-de-imoveispara-construcao-do-vlt-no-lobato-em-salvador.ghtml>. Acesso em: 24 jun. 2021.
153 Conforme relatado nas sessões anteriores, a linha teve origem em 1860 através da empresa inglesa Bahia
and San Francisco Railway Company, companhia inglesa que criou a primeira estrada de ferro na Bahia, da qual
o trem do subúrbio era parte. Anos mais tarde, a empresa se transformou na histórica Viação Ferroviária Federal
Leste Brasileiro (VFFLB), a Leste.
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e das transformações urbanas provocados pela chegada do “novo” é o mesmo dos séculos
anteriores: uma tragédia, um trauma, justamente porque esses modos de se mover carregam
consigo valor cultural, histórico, práticas e modos de vida que dão sentido a esses lugares154.
Uma das grandes preocupações dos moradores da região e dos críticos ao novo
sistema é que a PPP – Parceria Público Privada está prevista para durar 35 anos, tempo longo
e no qual muitas mudanças podem ocorrer com as empresas envolvidas, sem garantia de
execução/manutenção dos serviços. Até lá, a população do subúrbio já foi duramente atingida
em sua mobilidade e já não se conecta de maneira satisfatória com a região central de
Salvador.
*
Esta tese não é um tribunal, nem pretende tirar a complexidade das relações que
aconteceram ao longo do tempo nos fatos narrados até aqui. A minha análise, até o momento,
teve como objetivo demonstrar a validade do novo paradigma da mobilidade para pensar as
questões históricas e sócio culturais de um território e desvelar como o fluxo de ideias,
mercadorias e pessoas tiveram uma função preponderante no espaço urbano. Tais movimentos
são, em última instância, os responsáveis pela materialidade das cidades que também são
determinadas nas relações com as subjetividades.
Vimos como a “ideologia do progresso” com as exigências dos “modernos” meios de
transporte alavancaram as reformas urbanas e também como o espírito destas épocas não
apenas corroboraram para reforma, mas impactavam as subjetividades, como afirma Peres: a
reforma “foi uma imposição das expectativas inconscientes da comunidade, reveladas através
da ação de seus líderes” (PERES, 2009, p. 129).
Neste capítulo, ficou evidente também que o controle dos fluxos de informação, o
controle de contingente, das mobilidades, impõe-se como um controle das dissidências, o que
está expresso desde o primeiro conflito envolvendo os modos de se mover: “As ganhadeiras
não apenas atrapalhavam o trânsito – eterno problema – mas também ofendiam com seus
peixes e outros frutos do mar o olfato dos moradores do lugar” (REIS, 2019, p. 111). Foi a
partir da mobilidade que os negros puderam obter maior liberdade dentro desta sociedade
escravocrata, executando serviço que dependiam do ir e vir e de formas menos rígidas de
controle. Entretanto, as normativas surgidas neste período não estão separadas da tentativa de
extirpar os negros do espaço urbano.
154 Estes aspectos ficam muito evidentes na reportagem publicada no site da Causa Operária, DCO Revista, “A
Bahia fora dos trilhos - O triste fim do Trem do Subúrbio em Salvador”, 28 mar. 2021, disponível em:
<https://www.causaoperaria.org.br/o-triste-fim-do-trem-do-suburbio-em-salvador/>. Acesso em: 24 jun. 2021.
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É evidente que fatos similares aconteceram em outros lugares do Brasil, tanto do ponto
de vista das modificações urbanas como nas revoltas e conflitos sociais envolvendo as
mobilidades. Entretanto, em Salvador há uma combinação de fatores relacionados à história
do lugar, sua topografia e os povos que ali estavam e chegaram em torno do movimento que
fez com que tais acontecimentos tivessem um caráter cultural e social imbricados. Este
sentidos móveis da cultura e dos artefatos imprimiram força social que me levam a defender a
tese de ler a cidade de Salvador como um local movente, ideia que, embora sugerida ao longo
desta e das outras sessões, explanarei no capítulo final dessa longa argumentação.
Os exemplos escolhidos para ilustrar as transformações urbanas e a esfera social
diretamente relacionadas com as mobilidades são paradigmáticos. Entretanto, convém lembrar
que Salvador apresenta muitos outros eventos nesta direção e que não caberiam nesta tese.
São eventos que tratam da remoção de pessoas para passagem de ruas e avenidas, construção
de viadutos e arcos, enfim, mudanças ao longo do tempo que impactaram populações nos
mais diversos sentidos e que, em última instância, são lidos como a evolução “normal” da
vida das cidades. Tais eventos continuarão acontecer e o caso do VLT/Monotrilho é a prova
disso. Novos velhos erros e problemas continuam a se conectar com o tema da mobilidade.
O que não deixa surpreender em todo esse enredo móvel é que, por mais que tais
processos sejam carregados de violência e trauma, temos uma resistência enorme das
populações que fizeram e fazem esta cidade. Tentaram retirar os feirantes da Avenida 7 de
Setembro, incendiaram mercados e feiras populares como o Mercado Modelo e Água de
Meninos, faz-se de tudo, ainda nos dias de hoje, para retirar a população pobre das áreas
centrais a exemplo da comunidade da Gamboa e dos moradores históricos do Pelourinho.
Como as ruínas da catedral da Sé ou dos trilhos do bonde que renascem na cidade como uma
marca do tempo histórico (na nova reforma do Centro Antigo, o prefeito deixou os trilhos da
Rua Chile à mostra), a presença e insistência dessa gente é a prova material de que nenhum
processo histórico é absoluto. Em meio à força da hegemonia, resiste a dissidência de cada
tempo histórico, afirmando o seu papel e sua presença no Centro Antigo de Salvador.
Ficou evidente que, fugindo de análises essencialmente marxistas que visam alinhar os
movimentos de revolta na cidade à classe trabalhadora e operária, minha análise aqui foi na
direção de pensar tais movimentos também influenciados por questões culturais, raciais,
subjetivas e que, principalmente, encontraram nas mobilidades um canal para seus
agenciamentos. Além disso, desde a greve dos Ganhadores até a Revolta do Buzu, os
movimentos de contestação e da multidão que se conectam com as mobilidades tiveram como
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protagonistas a população negra, a grande maioria dissidente minorizada nesta cidade. Estes
eventos contrariam a ideia de que o anarquismo, enquanto um “conjunto de métodos forjados
historicamente pelas lutas de libertação e sonhos de emancipação das pessoas oprimidas”
(ERVIN, 2015, p. 9), seria dominado por uma hegemonia branca e eurocêntrica. Pelo menos
não na cidade da Bahia:
Fugas, rebeldias individuais, práticas desviantes da ordem, reivindicações
legais de direitos por parte dos escravos, manifestações culturais contrárias a
um ideal de urbanidade civilizada e formas próprias de organização das
atividades de trabalho foram aqui interpretadas como resistências negras
cotidianas. Tais resistências, além de minarem as bases de sustentação do
escravismo, deixaram, na cidade, marcas histórico-culturais indeléveis.
(MATTOS, 2015, p. 198-199)

Tais marcas permeiam os acontecimentos apresentados neste capítulo 2 e vão
engendrar movimentos organizados, dos quais falaremos o capítulo 4. A partir dos protestos
da multidão no século XXI e seus limites do ponto de vista do diálogo institucional, veremos
que houve o surgimento de coletivos e grupos organizados na sociedade civil, com certo
distanciamento da esfera estritamente político partidária e/ou sindicalista, e que terão a
mobilidade como foco central. Com modelos de gestão horizontais, não hierarquizados e
autogestionados, fruto das últimas experiências nos protestos da multidão, tais coletivos
procuram engajar pessoas da cidade na luta pelo direito ao espaço citadino a partir de formas
ativas de se mover, além de influenciar o debate público e os espaços de decisões no que diz
respeito às mobilidades e com forte inspiração ecológica.
Ainda no campo das resistências e da ideia de um corpo dissidente enquanto agente de
mudança, está sugerido ao longo da história que a própria geografia da cidade não deixou de
ser vista como resistência aos planos de urbanização. Salvador se constituiu, topograficamente
e geologicamente, com um desafio e uma barreira para tais planos, o que fica expresso em
diversas situações e limites da instalação/uso dessas mobilidades e também das reformas
urbanas. Se a cidade fortaleza se apresentou inicialmente como um lugar seguro, os seus dois
planos “tornou-se um grande desafio a ser vencido” (SAMPAIO, 2005, p. 64).
No próximo capítulo, irei me dedicar, exclusivamente, aos aspectos universais,
subjetivos e locais da introdução dos artefatos da mobilidade na vida humana. Vou aprofundar
alguns aspectos da relação da mobilidade com a modernidade/colonialidade. Veremos, por
exemplo, que Paris, como capital da modernidade (HARVEY, 2015), estabeleceu um padrão
mundial de urbanidade e de política urbana no Ocidente e que a destruição da “velha Paris”,
pelo espírito demolidor do Barão de Haussmann, influenciou o espírito da modernidade em
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Salvador. Veremos também que a introdução da bicicleta, do trem e do automóvel provocou
modificações na vida social e impactos subjetivos, mesmo na capital baiana.
O próximo capítulo também se concentra na análise da presença dos modos ativos de
transporte e os modos motorizados, em especial o automóvel, conectando o Centro Antigo de
Salvador com eventos universais e similares ao redor do globo.
Sigamos por esses trilhos.

150
3. Mobilidades
“(…) d’une version du paradis absurdement ratée
– c’est bien pire qu’un enfer –”
(CÉSAIRE, 2017, p. 652)
“Speed is the hope of the West”
(VIRILIO, 2006, p. 78)

Sob o ponto de vista da mobilidade e dos artefatos móveis, a interferência deles na
vida da cidade de uma maneira abrangente e interconectada em termos de história e cultura,
conflitos e agenciamentos, está sugerida em diversos trabalhos referenciais para esta
investigação. Entretanto, o tema da mobilidade, nesta perspectiva teórica, nunca foi objeto dos
estudos urbanos em Salvador. Acredito que esta tese contribui com um campo específico
sobre as relações das mobilidades com as formações sócio culturais, tendo em vista que elas
são ferramentas fundamentais na produção do espaço e das relações humanas.
O Centro Antigo de Salvador, protagonista desses acontecimentos, pelo menos até o
início do século XX, é um caso exemplar para demonstrar como a mobilidade de pessoas,
objetos e ideias foi central na composição cultural e social do território. Essa ideia, sugerida
até aqui, será reafirmada no desenrolar desta tese: Salvador é uma “cidade movente”. Uma
cidade que, em boa medida, se constituiu a partir de movimentos radicais de pessoas e
objetos, sendo profundamente afetada pela revolução industrial em termos de suas invenções
móveis e que manteve sua vocação colonial de troca e circulação de mercadorias.
No capítulo anterior, demonstrei como os estudos sobre as cidades se conectam com
questões subjetivas, corporais, já que o território urbano é influenciado e composto por elas.
Também tratei de localizar o CAS, analisando algumas transformações radicais desse espaço
urbano ao longo dos séculos em função das mobilidades, aprofundei a discussão do conceito
de corpo dissidente, bem como os conflitos que culminaram em protestos e ativismos.
Neste capítulo, meu objetivo será aprofundar a discussão sobre as mobilidades a partir
de uma história humana materializada com as construções tecnológicas. Vou examinar a
esfera social a qual me referi para falar da capacidade das mobilidades em criar
agenciamentos, justamente por ser uma espécie de encruzilhada social e subjetiva. Vamos
notar aqui como a mobilidade produz subjetividade e de como as maneiras de se mover
também são frutos do dispositivo modernidade/colonialidade. O conceito de colonialidade foi,
primeiramente, tratado por Anibal Quijano (2005) e revelou os efeitos do colonialismo nas
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relações contemporâneas, os reflexos duradouros da modernidade. Para o autor, a
modernidade foi colonial, desde seu ponto de partida, “(…) com uma nova perspectiva de
conhecimento dentro da qual o não-europeu era o passado e, desse modo inferior, sempre
primitivo” (QUIJANO, 2005, p. 38). Mas voltaremos a esse tema logo abaixo em uma seção
específica.
Além de fazer uma revisão bibliográfica sobre os estudos das mobilidades em
Salvador, aprofundarei as questões teóricas ligadas ao tema, demonstrando como a criação de
tecnologias paradigmáticas como a bicicleta e o automóvel, no século XIX, alteraram, de
maneira implacável, nossa forma de locomoção. Este capítulo também conta com dados
quantitativos sobre a mobilidade em Salvador, inéditos, fornecidos com exclusividade pela
empresa de compartilhamento de bicicleta Tembici e analisados ao longo de meses com a
colaboração de outros pesquisadores. A preocupação neste tópico é, sem perder o foco em
Salvador, enfatizar o caráter universal de questões ligadas às mobilidades, em especial aquelas
que dizem respeito às invenções do século XIX. Ainda sob a perspectiva histórica, vou
recompor o uso e difusão do automóvel e o caráter identitário que permeia esse artefato.
De início, convido os/as leitores/as a fazerem uma rápida regressão no tempo.
Mudanças genéticas e corporais permitiram que o corpo se transformasse e adquirisse
certas habilidades. Contudo, se houve um tempo em que nossos ancestrais não eram bípedes,
é correto afirmar que, mesmo num mundo atual dominado pelos bípedes, existem diferentes
corporalidades e formas variadas de se deslocar no espaço. Em princípio essas variações
aconteceram com a ajuda de animais e depois com a construção de equipamentos e
ferramentas, no início simples, posteriormente complexas a partir das revoluções industriais.
Uma das principais invenções que influenciará muitas outras e acompanhará toda a
história humana é a roda. Derivada do rolo, a roda foi inventada no Neolítico1, no Oriente. Por
volta dos 1.300 a.C., carros de rodas puxados por bois surgiram na região da Mesopotâmia e
Egito, tendo sido exportados posteriormente para a Europa (SOUZA, 1958, pp. 43-56). Dos
primeiros veículos com rodas rudimentares e também das primeiras embarcações simples
(essas teriam possibilitado a colonização da Austrália, ainda nas chamadas pré-história e
antiguidade), até o aprimoramento das tecnologias de mobilidades, nos últimos milênios, é

1 De acordo com a divisão histórica ocidental, o Neolítico é um período da pré-história que durou
aproximadamente 10 mil anos. Também chamado de período da pedra polida, o Neolítico é marcado pela
construção das primeiras ferramentas de pedra, domesticação dos animais e criação da agricultura. O fim desse
período é marcado pelo surgimento da escrita e pelo nascimento da chamada Idade dos Metais, considerado
pelos historiadores o início da História (LAZARIDIS et al., 2016).
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possível dizer que todas essas tecnologias foram criadas para permitir, facilitar e aprimorar
nossa locomoção.
É nesse agenciamento entre corpos e objetos que entra uma teoria fundamental para se
pensar as coisas que foram construídas para o nosso deslocamento, o chamado SCOT - Social
Construction of Technology (BIJKER, 1995). Os estudos ligados à Construção Social da
Tecnologia ensinam que devemos combinar perspectivas históricas e sociológicas para
demonstrar como as tecnologias são moldadas por interações sociais, o que ficará bastante
evidente quando discutirmos a criação da bicicleta e do automóvel, criações que se irmanam
enquanto objetos que surgem na modernidade.
Pensar as mobilidades, neste capítulo, nos ajudará a reafirmar que economia, cultura,
classe, gênero e raça são construções sociais que constituem uma estrutura que organiza e
regula as chances de vida de cada membro da sociedade. As relações entre as mobilidades e o
gênero, da qual nos ocuparemos no meio deste capítulo, explicam como a criação da bicicleta
ajudou na emancipação das mulheres inglesas na era vitoriana (TROI, 2021). Também
ajudarão a compreender a proibição das mulheres dirigirem na Arábia Saudita, lei que foi
revogada em 20182 e comemorada pela comunidade internacional. Portanto, mobilidade é um
tema transversal que informa o local que ocupamos na sociedade. O tema também se
relaciona a muitas outras questões globais, como venho pontuando, porque tudo e todas as
pessoas estão conectadas por algum tipo de mobilidade.
Ao falar de questões globais que envolvem a sociedade, o teórico das mobilidades
John Urry (2010) atentou para o fato de que, mesmo sendo global, isso não significa que a
sociedade seja “unitária”, apesar de ser uma rede de poder único “transportando
massivamente quantidade de pessoas, materiais, mensagens, ameaçando o ecossistema e a
atmosfera do planeta” (MANN, 1993, p. 11 apud URRY, 2010, p. 353)3. Essa rede constitui
uma “nova morfologia” da sociedade, modificando a experiência de cultura e de poder e
também os processos de produção. Urry chama atenção de como os empreendimentos globais,
a exemplo das grandes empresas de cartão de crédito e de marcas como Coca-Cola, Disney,
Sony e outras similares, organizam essa rede global. Assim também poderíamos pensar a Ford
2 Em 2011, uma mulher foi condenada a receber 10 chibatadas por dirigir. Um decreto real foi em setembro de
2018, garantindo às mulheres o direito de dirigirem. A notícia foi divulgada pelo site das Nações Unidas no
Brasil em publicação do dia 29 jun. 2018, disponível em: <https://nacoesunidas.org/mulheres-conquistamdireito-de-dirigir-na-arabia-saudita/>. Acesso em: 09 fev. 2020.
3 Tradução do autor, no original em inglês: “Today, we live in a global society. It is not a unitary society, nor is it
an ideological community or a state, but it is a single power network. Shock waves reverberate around it, casting
down empires, transporting massive quantities of people, materials and messages, and finally, threatening the
ecosystem and atmosphere of the planet”.
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como uma das primeiras empresas globais a organizar esse processo, o que se evidencia no
fato de Salvador se inserir, desde o início do século XX, no fluxo da importação de
automóveis.
Urry (2010) também se refere a “fluidos globais” (global fluids) para nomear os
diversos componentes usados para acionar a mobilidade: “informação, objetos, dinheiro,
imagem, riscos, que se movem caoticamente através das regiões” (URRY, 2010, p. 356) 4. Eles
estão relacionados também aos chamados “não-lugares” da modernidade, como aeroportos,
hotéis, internet, TV a cabo, para dar alguns exemplos. Esses fluidos globais se movem de
acordo com certas temporalidades.
Nesse sentido, as imagens dos carros veiculadas em propagandas nos jornais de
Salvador no início do século XX, o próprio discurso e imagens da modernidade parisiense
transmitidas pela literatura romântica, pelos jornais e pelos enunciados da elite branca
soteropolitana materializados na arquitetura da cidade, não deixaram de se configurar como
fluxos que povoam o imaginário e a subjetividade de pessoas que viviam nos trópicos. Esses
fluidos garantiram e garantem a manutenção do capitalismo com sua propaganda e promessa
de um mundo melhor a partir do consumo. Não é que os humanos não tenham agência, mas,
como ressalta Urry, ela está “circunstanciada ao modo de fazer (…) numa íntima relação entre
sujeitos e objetos” (URRY, 2010, p. 357)5.
Embora não tenha encontrado estudos específicos sobre as mobilidades em Salvador
que tenham interfaces com componentes da subjetividade e da multidisciplinaridade, há
diversos estudos pioneiros nesse campo e que trouxeram pistas e conteúdos imprescindíveis
para esta tese. A maioria deles está no campo da arquitetura e do planejamento urbano, da
engenharia ambiental urbana e da geografia. Eles se configuram, majoritariamente, como
investigações com enfoques e visões utilitaristas e funcionalistas das mobilidades, elementos
que atravessam a minha pesquisa, mas cuja base é diferente. Notadamente, estou interessado
nos aspectos culturais, políticos, sociais e filosóficos das mobilidades, apesar de contar com
análises quantitativas.
Clássicos da historiografia, geografia, relatos de estrangeiros, teses e artigos trazem
informações importantes sobre a mobilidade em Salvador (SPIX, MARTIUS, 1938;
4 Tradução do autor, no original em inglês: “Second, there are global fluids, the heterogeneous, uneven and
unpredictable mobilities of people, information, objects, money, images and risks, that move chaotically across
regions in strikingly faster and unpredictable shapes”.
5 Tradução do autor, no original em inglês: “This is not suggest that humans do not do such things, not to
suggest the human do not exert agency. But they only do so in circumstances which are not o their own making;
and it is those circumstances – the enduring and increasingly intimate relation of subjects and objects – that are
of paramount significance”.
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ALBERTO, 1940; QUERINO, 1955; HABSBURGO, 1982; MATTOSO, 1992; SAMPAIO,
1998; SAMPAIO, 2005; UZÊDA, 2006; TRINCHÃO, 2010; ANDRADE MATOS, SÁ DE
CARVALHO, 2012). Carlos Alberto foi um dos primeiros a proferir uma palestra, em 1938,
sobre a locomoção na cidade, mostrando os modais que desapareceram ao longo dos séculos,
louvando os que eram sinônimos do “progresso” e do “avanço tecnológico”. A fala se
transformou em um pequeno livro que passa da liteira para a cadeirinha de arruar, citando as
gôndolas, bondes e trens até chegar aos ônibus moderno e automóveis: “Sim, Bahia dos meus
anhélos e das minhas esperanças!...cidade como a tua, hade offerecer o campo mais vasto
possível ao desenvolvimento da arte da locomoção do futuro!...” (ALBERTO, 1940, p. 35 –
reticências do autor).
A partir do estudo de Carlos Alberto (1940), de outros autores e das observações de
campo, é possível constatar que de todas as mobilidades que já marcaram presença no Centro
Antigo, a caminhabilidade e a navegação (igaras, igapebas, canoas, saveiros, caravelas, barcos
e navios) são os modais que mais marcaram presença desde o tempo pré-colonial e que, de
alguma forma, ainda continuam presentes (Tabela 3).
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Modal\Período

pré-colonial

Séc. XVI

Séc. XVII

Séc. XVIII

Séc. XIX Séc. XX Séc. XXI

Caminhabilidade
Navegação
Carriolas movidas à força humana
Carro de Boi
Montaria à cavalo
Redes/tipoias
Cadeira de arruar
Elevadores/ Guindastes
Planos inclinados
Carruagem/ Charretes
Gôndolas (ônibus puxado a força
animal)
Bonde com animais
Bondes elétricos
Trem
Carro à vapor
Carro à combustível fóssil
Bicicleta
Ônibus
Bicicleta elétrica
Metrô
Micromobilidades

sem uso

muito uso

Tabela 3: tabela das intensidades móveis no Centro Antigo de Salvador ao longo dos séculos e a partir de Alberto
(1940), Sampaio (2005), Araújo (2011), Teixeira (2017) e das observações do campo. Fonte: Marcelo de Trói.

O historiador Cid Teixeira (2017) deu uma excelente contribuição ao estudo das
mobilidades ao reunir em livro imagens sobre o transporte na cidade de Salvador. Embora não
tenha um caráter analítico ou sociológico, a obra Transportes na cidade da Bahia apresenta
um panorama histórico imagético dos transportes da capital baiana com 73 fotografias que
demonstraram as fortes e rápidas transformações pelas quais passou a cidade na passagem do
século XIX para o XX. Com as fotografias, Teixeira revelou que a mobilidade é fundamental
para a compreensão da modificação da cidade de Salvador em termos urbanos, arquitetônicos
e, também, em termos culturais. A cidade que se apresentava nessas fotos, apesar de todos os
meios de transporte ali expostos, era uma cidade de caminhantes, onde a prática do “andar a
pé” era algo absolutamente comum. Prática extremamente relevante quando pensamos nas
urbanidades africanas tão bem estudadas pelo professor Henrique Cunha Júnior (2020). Como

156
fenômeno global, a chegada dos artefatos modernos retira o caráter democrático e diverso das
ruas e condiciona o espaço público ao domínio e hegemonia do transporte privado.

Figuras 39, 40, 41 e 42: No alto, à esquerda, Nova Iorque, em 1900, ainda sem a presença massiva dos
automóveis e com uma diversidade de atividades na rua (39). No alto, à direita, ilustração da Praça da Piedade
no século XIX com a presença de cavalos e pessoas caminhando (40). Abaixo, à esquerda, anos 50, cavalo e
pessoas no Centro Histórico, com apenas um automóvel estacionado na ladeira (41). À direita, dezenas de fuscas
ocupam a Praça da Sé, em 1972 (42). Fontes: domínio público/Detroit Photography (39)/ Victor Frond (18211881)/Instituto Moreira Sales (40)/ Marcel Gautherot/IMS (41) e Arquivo Arlete Soares (42).

Jorge Almeida Uzêda (2006) enfatizou em sua tese a maneira como a chegada de
novas mobilidades, em especial o automóvel, veio acompanhada de outras mudanças, criando
novas condutas sociais e novos comportamentos em Salvador:
A chegada da máquina, principalmente do automóvel, o transatlântico e o
navio cargueiro, bem como do avião, acompanhado do discurso urbanista,
chegam à cidade com pouco aviso e foram destruindo relações sociais e
econômicas há muito estabelecidas e exigiram racionalidade econômica,
jurídica, política e cultural, onde havia a empresa familiar ou tradicional, o
mando e o compadrio como resultado do domínio oligárquico e coronelista.
(UZÊDA, 2006, p. 17)

De todas essas inovações e mobilidades, a caminhabilidade é aquela que resistiu na
cidade e nunca desapareceu, o que me leva a pensar o Centro Antigo como uma região de
caminhantes. Tal hipótese está confirmada em outros estudos. O andar a pé foi o foco da
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investigação de Francisco Ulisses Rocha (2003) que apontou que Salvador possui um alto
índice desse modal, embora desde que os planos urbanos tenham se iniciado no município, em
1975, essa modalidade tenha sido desconsiderada pelos formuladores das políticas públicas.
Com dados do final dos anos 90, Rocha constatou que dos 3,7 milhões de deslocamento
diários na cidade de Salvador, 54,5% eram feitos por transporte coletivo, 13,8% eram feitos
por veículo particular e 28,3% eram feitos a pé6, sendo que a maioria dos deslocamentos
acontecia por motivo de atividades escolares. A pesquisa demonstrou que a atividade se
convertia em perigosa por conta do fluxo de veículos que ameaçavam os/as caminhantes com
diversos tipos de contravenção, como passagem no sinal vermelho e desrespeito à faixa de
pedestres, além da falta de estrutura adequada como passeios mal conservados e a disputa
desses espaços com atividades de comércio, principalmente no CAS.
Rocha (2014) também aprofundou a pesquisa sobre a mobilidade urbana da população
de Salvador de 1975 a 2012, tendo como base as Pesquisas de Origem e Destino - OD.
Admitindo uma “lacuna significativa na abordagem do tema mobilidade”, ele realizou um dos
trabalhos mais completos desse campo, colocando a mobilidade no centro das discussões,
enfatizando as desigualdades e os problemas que decorrem do uso dos carros: “(…) a cidade
dos ricos, da velocidade e altos índices de mobilidade, e a dos pobres, da lentidão e da
imobilidade” (ROCHA, 2014, p.29).
Trabalhos recentes destacaram o pensamento sobre mobilidade com foco na pessoa
com deficiência, mostrando uma mudança de paradigma importante quando pensamos no
direito à cidade. Sílvia Miranda (2010) analisou a qualidade do sistema de transporte coletivo
de Salvador na percepção das pessoas com deficiência, fazendo distinções entre acessibilidade
e mobilidade, demonstrando que a primeira é também “a capacidade de se deslocar pela
cidade através da utilização dos vários modos de transporte existente, organizados em uma
rede de serviços, e por todos os espaços públicos” (MIRANDA, 2010, p. 21). A pesquisa
apontou aproximadamente 435 mil pessoas com deficiência vivendo em Salvador. Em 2010,
apenas 29%, ou seja, 716 veículos de um total de 2.506 da frota de ônibus do município eram
adaptados para as pessoas com deficiência, no caso, a física (usuários de cadeira de rodas). A
pesquisadora fez um minucioso trabalho na área jurídica, fazendo um apanhado dos avanços
legislativo no campo a partir de 1948 como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a
Declaração do Direito das Pessoas “portadoras” (termo abolido posteriormente) de
6 Em São Paulo, esse índice era de 35% na época da pesquisa. Em países africanos, a taxa do “andar a pé” era
então muito alta, segundo dados do Banco Mundial apresentados pelo pesquisador, atingindo de 60 a 70% dos
deslocamentos diários (ROCHA, 2003, p. 47).
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Deficiência, em 1975. Além de constatar o processo de segregação socioespacial dessas
pessoas, Sílvia demonstrou alguns pontos fundamentais para a melhoria do sistema de
transporte coletivo, os quais destaco: a manutenção e execução de calçadas, o
dimensionamento do itinerário do transporte, a melhoria do serviço de informação e a
necessidade de treinamento dos operadores.
Outrossim, o trabalho de Francisco Lacerda Brito (2008) pensou o espaço e o pedestre
na cidade de Salvador. Além de fazer uma revisão bibliográfica do estudo da calçada no país,
Brito fez um percurso histórico de quando as calçadas foram implantadas na cidade, analisou
a legislação municipal (que surpreendentemente até hoje atribui a responsabilidade de
construção da calçada ao proprietário do imóvel), descreveu a qualidade dessa via em alguns
bairros de Salvador, incluindo o Centro, e apontou quais instrumentos estão disponíveis para
uma cobrança efetiva do cidadão em relação ao direito da calçada.
O que essas pesquisas e olhares recentes sobre as mobilidades em Salvador nos
ensinam é que, ao olhar para determinadas comunidades que não compõem a hegemonia,
acabamos por olhar para todas as pessoas citadinas em sentido mais amplo, pois existem
pessoas com inúmeras limitações, mesmo que elas não sejam consideradas pessoas com
deficiência. Além disso, todas as pessoas, em algum momento da vida, estarão sujeitas a
passar por limitações no direito de ir e vir. A manutenção e melhoria das calçadas, por
exemplo, qualificam a modalidade do “andar a pé”, mas ações de melhoria dessa via incluem
outros grupos como mães que utilizam seus carrinhos de bebê, pessoas senis que precisam de
calçadas sem buracos para não sofrerem quedas, cadeirantes e caminhantes em geral. Discutir
o direito à cidade a partir de um foco nas mobilidades, o que aprofundaremos no quarto
capítulo, diz respeito invariavelmente a uma melhoria na qualidade das calçadas, porque
mesmo com a hegemonia dos carros na paisagem urbana, a cidade ainda é feita por aqueles/as
que estão corporalmente presentes em suas ruas e calçadas.
Em grande medida, a história da mobilidade é uma história de barreiras. Para além da
incompetência do Estado na formulação de políticas públicas, na implantação da fiscalização
e ordenamento da cidade com vistas a garantir o direito a ela, a proibição, a interdição e o uso
de equipamentos e tecnologias da mobilidade também são determinados por questões de
gênero, classe, raça, sexualidade, capacitismo. Embora esse último seja definido como a
discriminação ou violência praticadas contra as pessoas com deficiência, o capacitismo é uma
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“atitude que hierarquiza as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de
beleza e capacidade funcional”7, o que diz respeito à corponormatividades em geral.
Em relação à corponormatividade que rege os usos dos diversos modais e da aparição
pública dos corpos na cidade, tem sido tarefa dos corpos dissidentes 8, ao longo da história,
modificar e influenciar o sentido dessas tecnologias. Assim observaremos que a criação da
bicicleta, como a conhecemos hoje, surge de uma influência de corpos não hegemônicos na
criação de conceitos e tecnologias científicas. Da mesma forma, muitas transformações
efetivas da cidade partem também de lutas sociais e dos ativismos pelo direito à cidade, a
exemplo do próprio incentivo ao uso da bicicleta. São essas dissidências que esboçam
resistências às mudanças impostas por grupos que atingiram a hegemonia no espaço público
e, de certa forma, essas questões estavam postas nas revoltas analisadas no capítulo anterior.
Nos próximos tópicos, aprofundo a relação das mobilidades com a modernidade,
demonstrando como essa última foi assentada, dentre outros aspectos, na promessa de
velocidade, sendo Paris a principal vitrine dos “novos tempos”, o que será essencial para
compreender a atual configuração das cidades contemporâneas, incluindo Salvador. Também
reflito sobre as questões que dizem respeito aos modos ativos de transporte, a carrocracia ou o
sistema automobilista, e de que modo as maneiras de se movimentar e locomover atravessam
questões identitárias e subjetivas.
3.1. Modernidade, colonialidade e velocidade
É necessário fazer dois movimentos para compreender a relação entre modernidade,
colonialidade e velocidade: fazer emergir a relação estreita entre estas com a mobilidade; e
dentro da difusão da modernidade, explorar a cidade de Paris como o ideal do século XIX;
ideias que se difundiram a partir da literatura, da influência da França e da propagação das
intervenções urbanas do Barão de Haussmann, urbanista responsável pela grande reforma
proposta por Napoleão III.
Como na discussão já iniciada no capítulo 2, Salvador e outras metrópoles brasileiras
entraram na mesma lógica demolidora haussmanniana, a exemplo da construção da Avenida
Sete de Setembro e das demolições ocorridas na cidade. A I Semana de Urbanismo de 1935

7 A antropóloga Anahi Guedes de Mello discute o capacitismo em texto publicado no site da Inclusive, uma
agência para a promoção da inclusão, disponível em: <https://www.inclusive.org.br/arquivos/29958>. Acesso
em: 13 fev. 2020.
8 Questão tratada no capítulo 2.
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foi pioneira em louvar a velocidade como paradigma civilizatório (SEMANA DE
URBANISMO, 1937, p. 72).
A visão que mistura velocidade, urbanismo e demolição não se deu do dia para noite.
São construções culturais que aconteceram por influência da vida urbana europeia e
introjetadas de maneira colonial nos países dominados e pelo caráter ideológico do urbanismo
já criticado por Henri Lefebvre (2001). Mas, antes disso, um acontecimento na história do
urbanismo prenunciou uma visão moderna da cidade, pelo menos um século antes de
Haussmann. Tal evento se desenrolou a partir de um evento natural: o terremoto de Lisboa,
em 1755. Mary Del Priore (2015) notou como o terremoto, que foi seguido por um tsunami,
incêndio e destruiu um terço da capital portuguesa, foi essencial para a implantação do projeto
de cidade moderna do Marquês de Pombal (responsável posteriormente pela transferência da
capital brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro). Cem 100 anos antes da influência
demolidora de Haussmann, Pombal aproveitou a terra arrasada da cidade para enterrar de vez
a cidade medieval lisboeta, alargando ruas que, desde 1701, já estavam sendo reformadas para
a passagem de carruagens maiores, quadriculando quarteirões, impondo uma modernidade
que a cidade portuária teimava em não aceitar. Diferente do resto da Europa, Portugal ainda
conservava, no século XVIII, uma cultura medieval fortíssima, com ampla atuação do tribunal
da Inquisição, pensamento religioso e supersticioso, o que representava uma barreira para as
ideias iluministas que sopravam do norte europeu. Essas tensões iriam desaparecer junto com
o terremoto: o Portugal que “(…) se erguia do terremoto, sob a batuta pombalina, queria
deixar a superstição sob os velhos escombros e dar-se uma nova cara (…) (DEL PRIORE,
2015, p. 234).
Desde a introdução desta tese, a palavra modernidade apareceu diversas vezes:
contextualizando a chegada do colonizador, no século XVI, falando dos disciplinamentos do
século XVIII e do Iluminismo, e para se referir às revoluções industriais, surgimento dos
artefatos móveis, urbanização da cidade com o traçado de longas avenidas. São coisas
relacionadas, mas que precisam ser melhor explicadas.
Quando abordamos o tema da modernidade, nosso esforço é compreender um processo
longo e secular, com fases diversas e que afetam toda a percepção de realidade, com
mudanças culturais que vão impactar a produção do saber e a constituição da história de um
local, modificando um território e o pensamento de sua gente com fortes impactos subjetivos.
Também é comum que tão logo abordemos esse tema, surjam desconfianças sobre as
epistemes e metodologias que usamos para tratar do assunto porque esses dispositivos
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também trazem em si maneiras coloniais de apreensão da realidade e da análise dos
fenômenos, o que Quijano (2005) chamou, ainda nos anos 80, de “colonialidade do saber”. A
emergência do “circuito comercial do Atlântico” (MIGNOLO, 2015) é considerada o marco
desses novos paradigmas e da construção da história do capitalismo moderno.
É preciso ressaltar que discutir a modernidade e enxergá-la neste longo período
dividido por outras temporalidades9, a exemplo da formação das sociedades disciplinares ou
da revolução industrial, não significa nenhuma tentativa de um retorno a um tempo anterior,
no qual supostamente a vida se desenrolava de maneira perfeita e sem opressões. Esse mito da
origem que muitas vezes provoca críticas ao pensamento decolonial e anticolonial não faz
sentido, pois não há local seguro para se voltar. O mundo tornou-se um emaranhado complexo
de contradições e lutas subjetivas e políticas e o objetivo desse pensamento é outro:
O pensamento descolonial e as opções descoloniais (isto é, pensar
descolonialmente) são nada menos que um inexorável esforço analítico para
entender, com o intuito de superar, a lógica da colonialidade por trás da
retórica da modernidade, a estrutura de administração e controle surgida a
partir da transformação da economia do Atlântico e o salto de conhecimento
ocorrido tanto na história interna da Europa como entre a Europa e as suas
colônias (…) (MIGNOLO, 2017, p. 6)

Se o conhecimento hegemônico está alicerçado na Europa como ponto de partida é
importante compreender como se deu a construção da modernidade e de sua base lógica
estrutural. Geógrafos marxistas que estimularam a criação de um novo paradigma sócio
espacial introduzido por Henri Lefebvre (1991a), nos anos 60, também notaram o caráter
estrutural da modernidade.
David Harvey (2015) defendeu que há um “mito” da modernidade que é justamente a
ideia de ruptura radical com o passado, uma ideia que até pode ser persuasiva do ponto de
vista da adesão, mas que não ocorre e nem pode ocorrer na prática porque é impossível apagar
os vestígios do passado que estão impressos na cidade. Nesse sentido, os estudos de Lefebvre
(1991a; 2001) mostram justamente a coexistência de diversos tempos históricos em um
mesmo local, o que já afirmei no capítulo 2 e que ficou expresso nos acontecimentos citados.
Recentemente tivemos outra prova material dessa coexistência com a descoberta de uma urna
funerária tupi na Avenida Sete de Setembro10, região central de Salvador, que passava
novamente por uma grande reforma, evidenciando marcas de uma cultura nativa dizimada
9 Mignolo (2017, p. 4) faz um esforço para delimitar as fases de maneira mais didática: “Durante o intervalo de
tempo entre 1500 e 2000, três fases cumulativas (e não sucessivas) da modernidade são discerníveis: a fase
ibérica e católica, liderada pela Espanha e Portugal (1500-1750, aproximadamente); a fase “coração da Europa”
(na acepção de Hegel), liderada pela Inglaterra, França e Alemanha (1750-1945); e a fase americana
estadunidense, liderada pelos Estados Unidos (1945-2000)”.
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pelo colonizador, mas que ainda emite sinais de sua permanência naquele solo. Outros tempos
também emergiram com a descobertas de esqueletos (MENDONÇA, 2012) da época colonial
encontrados nas ruínas da antiga catedral da Sé, demolida para passagem do bonde, conforme
relatamos no capítulo anterior.
Se os geógrafos marxistas aprofundaram essa relação temporal com o espaço, à
filosofia coube o exame das bases do pensamento moderno, a saber, a razão e a fundação de
um “marco histórico”, justamente o “novo tempo” ao qual se referiu Harvey e que criaria um
“antes” e um “depois”. Jürgen Habermas (2000, p. 26) abordou de forma crítica o discurso
filosófico da modernidade e explicou que os acontecimentos chaves, a saber, Reforma,
Iluminismo e Revolução Francesa, foram usados para reconhecer a liberdade subjetiva dos
indivíduos. Contra a fé da autoridade religiosa, a modernidade, supostamente, traria uma
“soberania do sujeito” que teve o princípio da liberdade realçado como fundamento do Estado
com a Declaração dos Direitos do Homem e o Código Napoleônico11.
Examinando as discussões de Hegel sobre a modernidade, Habermas nos conta que
somente no século XVIII o limiar histórico do início da modernidade foi estabelecido como
sendo o ano de 1500, quando o conceito de “História” também foi cunhado. Isso conferiu à
“época moderna” um passado na “qualidade de uma história universal” (HABERMAS, 2000,
p.10). A modernidade, assim, “extrai de si mesma a sua normatividade” (HABERMAS, 2000,
p. 12). Palavras chaves como revolução, progresso, emancipação, desenvolvimento, crise,
presentes nas bases da filosofia hegeliana, adquiriram novos significados: “A isso
correspondem a nova experiência do progresso e da aceleração dos acontecimentos históricos
e a compreensão da simultaneidade cronológica de desenvolvimento historicamente não
simultâneos” (HABERMAS, 2000, p.10).
No complexo mapeamento da representação moderna, a filósofa Denise Ferreira da
Silva (2007) analisou os discursos das coletividades morais e apagou a distinção que forçaria
uma escolha entre universalidade e historicidade 12: “Um remapeamento radical da
configuração global contemporânea não deve depender nem remontar a universalidade e a
historicidade”. Os subalternos globais, para a autora, ocupariam o “lugar ético que o arsenal
da racialidade produz”. A tarefa crítica para Denise passa a ser “engajar o regime de
10 Estima-se que a urna funerária com o esqueleto indígena seja do século XIV. As informações preliminares
estão em uma reportagem no site do Correio, no dia 25 abr. 2020, disponível em: <https://url.gratis/gZmwx>.
Acesso em: 26 abr. 2020.
11 A Declaração é o documento da Revolução Francesa que define os direitos individuais e coletivos no mundo
moderno. O Código Napoleônico foi o código civil francês outorgado por Napoleão Bonaparte em 1804 e que
influenciou diversos sistemas legais em todo o mundo. Ambos foram tidos como universais e são considerados
marcos importantes para o domínio da lei e do direito individual no Estado moderno.
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significação” que compõem essas existências (SILVA, 2007, p. 34) 13. A filósofa brasileira
atribuiu ainda à sociedade moderna uma característica “altamente individualizada e
espacialmente ilimitada” e que, segundo as descrições pós-modernas, constatou-se um
desaparecimento da “ordem moderna” (social/moral), ou seja, da “ordem histórico-universal”
(SILVA, 2007, p. xxii)14 justamente pelo surgimento do “espaço de terror” criado pela
conquista europeia no novo mundo. Além dos milhares de mortos em consequência da
escravização de pessoas vindas da África, esse espaço de terror é composto pela morte de
aproximadamente dois milhões de indígenas em quarenta anos de colonização no século
XVII15.
A razão moderna, universal, não se constituiria mais como um fundamento
inquestionável, mas ocuparia um lugar de árbitro de atos discursivos divergentes. Ou como
afirmou o filósofo Arnold Gehlen (apud HABERMAS, 2007, p. 6): “as premissas do
esclarecimento [Aufklärung] estão mortas, apenas suas consequências continuam em curso”.
E que consequências! Denise Ferreira foi certeira ao identificar um dos pontos principais
desse efeito quando pensamos em modernidade: o contexto da emergência e as condições de
produção e efeito da significação da raça. Para ela, os “assuntos subalternos globais”
emergem a partir da representação, mas a conquista foi um acontecimento “espacial” com
12 Na teoria do direito foram inúmeros os debates de posições acerca da universalidade ou não do fenômeno
jurídico (PAZELLO, 2013). A historicidade e a universalidade se caracterizam por aspectos que determinam a
relação do direito com o espaço e o tempo. A historicidade aponta que os direitos humanos não nasceram em um
momento histórico único, sendo fruto da construção histórica, de lutas sociais, até se transformarem em ordem
jurídica pelo Estado. A universalidade seria a qualidade desses direitos em serem universais, o que na
modernidade, evidentemente, não valerá para todos os corpos a partir da colonização e suas atrocidades.
13 Tradução do autor, no original em inglês: “For this reason, any radical remapping of the contemporary global
configuration should neither rely on nor reassemble universality and historicity. Today’s global subalterns inhabit
the ethical place the arsenal of raciality produces. (…) Hence, the critical task is to engage the regimen of
signification thats composes this horizon of existence”.
14 Silva explana essas questões ao afirmar que o “outro”, criado pelo mundo moderno, nunca poderia ter uma
“voz” completamente histórica, pois a diferença cultural também é produto das ferramentas da razão científica.
Uma reformulação emancipatória exigira um envolvimento crítico com a universalidade científica, “um
movimento radical que poucos parecem dispostos a fazer” (Op. cit., p. xxii). Ao falar dos “espaços de morte”
(TAUSSING, 1987 apud SILVA, 2007), espaços simbólicos instituídos pelo terror e pela tortura, Denise afirma
que eles se misturam em um conjunto comum de “significantes chaves” ligando a cultura transformadora do
conquistador à cultura de conquista. Enquanto os antropólogos pós-modernos estariam dispostos a reescrever a
cultura, esquecendo as regras da disciplina e a cumplicidade com conceitos, teorias e métodos, os sociólogos
tiveram medo de uma crise “ontoepistemológica”, se agarrando à “gaiola disciplinar”. Tradução do autor, no
original em inglês: “For most sociologists, on the other hand, the passing of the subject threatened a terrifying
ontoepistemological crisis. But, unlike many of their anthropological cousins, most sociologists decided to hold
onto the bars of their disciplinary cage, rejecting postmodern descriptions of the demise of the ‘modern (social or
moral) order’, that is, the universal-historical order”.
15 Relatado pelo Padre Antônio Vieira em 20 de abril de 1657 em carta dirigida ao rei de Portugal cobrando
justiça pelas atrocidades coloniais: “As injustiças e tirania, que se tem executado nos naturais destas terras,
excedem em muito às que se fizeram na África (…) e disto nunca se viu castigo” (apud QUERINO, 1955, p.
311).
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“(…) o deslocamento de europeus para as Américas e outras partes do planeta e o
engolimento de nativos, suas terras e os recursos daquelas terras” (SILVA, 2007, p. 2)16.
Utilizando os argumentos da filósofa, defendo que este “acontecimento espacial” em
nível global com determinante impacto no campo da representação não pode ser separado da
questão da mobilidade. Ela é central para pensar a colonização. Uma mobilidade possível a
partir da construção de embarcações capazes de iniciar a empreitada da Europa em busca da
exploração dos “novos mundos” sob o signo da expansão branca e cristã como parte
indissociável do capitalismo. A “construção” da ideia de Américas foi fundamental para o
desenvolvimento do capitalismo e para a compreensão dessa posse da terra e de todos os seres
humanos viventes nesses territórios, especialmente indígenas, africanos e não humanos. O
“engolimento” desses povos e de suas terras está visível nos aspectos da fundação e do
desenvolvimento urbano de Salvador, como vimos no capítulo 2. Esse acontecimento
“espacial” que é a diáspora também é determinante para pensar a resistência que se forma na
capital baiana.
Mas o que difere esta colonização das outras? Justamente, as forças geopolíticas e o
aparecimento do componente racial. As rotas comerciais no mundo eram antigas,
principalmente entre a Europa e o Oriente através do Mar Mediterrâneo, mas foram as
relações dadas pelas rotas do Atlântico que terminaram por conectar o comércio global. Este
projeto de “missão civilizadora”, como afirma Walter Mignolo (2015, p. 256), foi retomado,
posteriormente, tendo a Inglaterra e a França como protagonistas.
Pensar as relações entre a mobilidade e a diáspora africana ajuda-nos a pensar no
impacto das mobilidades forçadas na colonização das Américas, na escravização dos africanos
e na transformação do tráfico em lucro, além da evolução das formas de locomoção a partir do
século XVI17. Rambelli (2006) demostrou, a partir da arqueologia náutica e subaquática, que
16 Para a filósofa, é no período pós-iluminismo que a razão desloca o governante e o “autor divino” para se
tornar governante soberano da humanidade, momento em que a diferença humana se torna o produto de uma
ferramenta simbólica: o conceito de raça, implantado para “descobrir a verdade”, transforma o globo em um
“contexto ontológico moderno”. Tradução do autor, no original em inglês: “Nevertheless, Europe’s conquest of
the American continent has been first and foremost a spatial, that is, a global event – the dislocation of
Europeans to the Americas and other parts of the planet and the engulfment of natives, their lands, and the
resources of those lands. For this reasons, because Europeans juridical and economic appropriation of other lands
and resources has from the outset required the symbolic appropriation of natives, the indigenous peoples, one
cannot ignore that this beginning is always already mediated by a rearrangement of the modern grammar and the
deployment of projects of knowledge that address man as an object, which took place over the first three hundred
year following the ‘first encounter’”.
17 Apesar do caráter freiriano, conciliador e, em muitos aspectos, eugenista, Luiz Vianna Filho (1946)
diferenciou o ciclo do tráfico de africanos em quatro períodos no Brasil e demonstrou como a atividade foi um
dos ramos mais lucrativos do período colonial com ampla participação da sociedade. Fica evidente que, com o
passar dos anos, o número de embarcações e rotas determinavam a quantidade de pessoas traficadas.
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foi durante o tráfico de pessoas escravizadas “(…) que se aprimoraram novas técnicas de
construção naval e se desenvolveram novas tecnologias para navegar” (RAMBELLI, 2006, p.
61) e defende que essas embarcações não podem ser vistas de maneira singular, pois
apresentaram diferenças estruturais ao longo dos séculos.
Então não se pode negar que o fluxo econômico e a cadeia produtiva envolvendo o
tráfico de pessoas vindas da África estavam diretamente ligados à tecnologia utilizada para
essa mobilidade forçada que foi a diáspora. Desse ponto de vista, Salvador foi o grande
laboratório dessa cadeia produtiva. Com a tecnologia das embarcações aprimoradas,
principalmente a partir dos construtores norte-americanos, a velocidade delas também
aumentou (RAMBELLI, 2006, p. 68), o que significou um maior 18 fluxo de africanos
escravizados. No século XIX, as embarcações eram tão velozes em relação às embarcações do
século XVI que elas podiam fugir da fiscalização19 britânica e dos piratas, além de reduzirem
pela metade o tempo da viagem para os pontos de desembarque nas Américas. Uma viagem
mais rápida impactava no lucro e na economia de suprimentos como água e comida e, apesar
disso, as mortes de negros traficados20, bastante comum nos períodos, mantiveram-se elevadas
(ELTIS, 2007).
A mobilidade e a velocidade alteraram as relações coloniais e o próprio capitalismo,
modificando a percepção do espaço e que, elevada ao objetivo da economia do tempo,
transformaram os paradigmas do significado de conforto, de bem-estar e de deslocamento
pelo globo. Durante milênios, a humanidade se deslocou praticamente na mesma velocidade,
primeiro andando a pé, depois a barco, também sobre rodas com tração animal. Não houve
grandes transformações no período anterior à modernidade. O advento da velocidade como
característica fundamental desse “novo tempo” vai ocorrer especialmente em períodos mais
recentes correspondentes à segunda metade do século XIX até a primeira metade do século
XX, embora ele permeie a construção histórica da modernidade desde seus primórdios.
18 Desde a primeira viagem da África para as Américas, em 1525, até a última viagem, em 1866, mais de 12
milhões de negros escravizados embarcaram e mais de 10 milhões desembarcaram na rota do Atlântico. A
diferença entre embarcados e desembarcados é explicada pela morte e descarte desses corpos nas travessias.
Informações detalhadas sobre o número escravizados estão no Banco de Dados do Tráfico de Escravos
Transatlântico, disponível em: <https://www.slavevoyages.org>. Acesso em: 27 fev. 2020.
19 O lucro foi o motivo principal para a prática continuar mesmo após a proibição do tráfico Atlântico, em 1831,
pois com o tráfico havia uma série de outros produtos que se moviam entre esses continentes, o que já fora
relatado, com surpresa, por Spix e Martius (1938) dada a enorme diversidade de mercadorias oferecidas no
comércio de Salvador.
20 Spix e Martius (1938) realizaram diversas excursões pela Bahia entre 1817 e 1820. Na época em que
visitaram Salvador, eram mais de 2.000 navios/ano que entravam no “porto da Bahia”, movimentação três vezes
superior a 1806. Os relatos das mortes de escravizados trazidos da África são alarmantes. Em 1817, dos 20.075
embarcados morreram 2.343 durante a viagem (SPIX, MARTIUS, 1938, p. 181).
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Com a era bonapartista e vitoriana, a revolução industrial e suas invenções, o aumento
da colonização, a velocidade avança bruscamente e o ser humano passa a experimentar outras
sensações. Sobre a segunda metade do século XIX na França, Harvey afirma: “Os tentáculos
em expansão da malha ferroviária e as cada vez mais regulares e velozes conexões marítimas
e telegráficas abalaram até as raízes, a percepção de espaço e lugar” (HARVEY, 2015, p.
679)21.
Curioso pensar que a primeira experiência humana com uma velocidade acima dos 60
km/hora surgiu de um objeto estático, o carrossel22, objeto de diversão e entretenimento
bastante difundido na França e que até hoje marca a paisagem das grandes cidades desse país.
Não tardaria que experiência de velocidade dos carrosséis fosse estendida para as máquinas e
invenções engendradas no século XIX com a revolução industrial. Em princípio com as
carruagens que atingem seu apogeu de conforto e estabilidade na era napoleônica, depois,
meio que simultaneamente, com as bicicletas, os trens movidos a vapor e, por fim, os
primeiros automóveis movidos a combustíveis fósseis.
Assim, concluímos que as tecnologias são também construções sociais que deixam
legados e transformam épocas. E, como veremos, das carruagens aos automóveis, há uma
lógica de evolução dos caminhos, primeiramente tortuosos pelos quais passavam os carros de
boi e as carruagens, passando para a fixidez dos caminhos de ferro dos trens, até a
capilaridade propiciada pelo asfalto com os automóveis.
Se os modos de locomoção alteram a ordem social do mundo, essas modificações
estão ligadas aos efeitos da velocidade. O filósofo Paul Virilio (2006) afirmou que “a
velocidade era a esperança do Ocidente”, epígrafe que abre este capítulo. Virilio realizou um
estudo sobre as relações entre velocidade e política, em 1977. Nele, o filósofo explorou as
mudanças de estado a partir dos deslocamentos, demonstrando que a velocidade passava a ser
um valor a partir do advento da revolução técnica conectada com questões políticas: “A
21 Sobre esta expansão, os números da França impressionam. O país saltou de 1.931 quilômetros construídos em
1850 para 17.400 quilômetros em 1870, sendo Paris o centro desse entroncamento ferroviário. Em 1866, o
telégrafo foi instalado com aproximadamente 23 mil quilômetros de linha, o Canal de Suez foi construído em
1869, permitindo o transporte de riquezas das colônias. Os recursos coloniais financiaram boa parte dessas
transformações colocando a França na dianteira da modernidade.
22 No final do século XIX, diversas invenções estavam disponíveis para as classes mais abastadas, a exemplo da
própria bicicleta, como veremos mais à frente. A invenção do pedal e do sistema de correntes possibilitou a
criação de máquinas como um carrossel patenteado pela empresa inglesa Savage, em 1897. Nele, diversas
pessoas se sentavam em bicicletas fixas e juntas faziam a engenhoca girar a uma velocidade de 60 km/hora, um
recorde para a época, já que o cavalo, considerado a mobilidade mais rápida até o momento, atingia uma média
de 30 km/hora. Uma fotografia do carrossel de mais de 100 anos restaurado está disponível no site do Musée des
Arts Forains, em Paris: <http://arts-forains.com/actualites/120-ans-du-manege-de-velocipedes>. Acesso em: 27
fev. 2020.
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redução de distâncias tornou-se realmente estratégica, tendo consequências econômicas e
políticas incalculáveis, uma vez que corresponde à negação do espaço” (VIRILIO, 2006, p.
149)23.
Para Milton Santos (2006), a globalização é uma “modernização contemporânea” em
que o mundo fluido, vertiginoso e veloz, os deslocamentos, a banalidade das distâncias,
impunham uma redescoberta do corpo e revelavam “(…) por contraste, no ser humano, o
corpo como uma certeza materialmente sensível diante de um universo difícil de apreender”
(SANTOS, 2006, p. 212).
O choque entre a modernidade, a partir de sua fase ligada à globalização, com as
questões locais, serão permanentes, e os conflitos envolvendo o transporte coletivo em
Salvador, na primeira metade do século XX, também revelam os componentes desse choque.
Ao descrever a agitada vida urbana do CAS, na segunda metade do século XIX, Manuel
Querino

(1955)

comentou

como

o

aumento

da

mobilidade

incentivava

novos

comportamentos, julgados por ele como “prejuízos da civilização moderna”, do qual destaco
o trecho completo:
Entre os muitos prejuízos da civilização moderna, que têm comprometido a
gravidade da gente de outro tempo, sobressai, por sem dúvida, o
desembaraço com que matronas e senhorias enchem as ruas, em passeios a
pé, a bonde e, mais modernamente, a automóvel, quando não invadem as
casas de armarinho ou de modista. A família, noutro tempo, obedecia a
orientação muito diversa. Os filhos não davam ordens aos pais, não lhes era
permitida a entrada na residência paterna depois do toque de recolher, nem
lhes era facultado também frequentar hotéis e casas de jogo. (QUERINO,
1955, p. 114)

Ao comentar essa “vida no lar”, Querino não deixou de destacar o “rigor da moda” em
outras épocas, com o uso do chapéu, a necessidade de determinados trajes para se ir ao teatro,
festas que aconteciam dentro das casas com “gelo natural vindo da Europa”. O choque da
modernização modificou a relação dos corpos com a cidade e as relações parentais. Como
expliquei no capítulo 2, esses corpos, principalmente os femininos brancos, estavam restritos
ao espaço privado, de onde a família só saía na “segunda semana da quaresma para visitar as
igrejas”, ou quando as mulheres “senhorias e matronas” só saiam à rua em cadeirinhas de
arruar24, sem contato com a rua.

23 Tradução do autor, no original em inglês: “The reduction of distances has become a strategic reality bearing
incalculable economic and political consequences, since it corresponds to the negation of space”.
24 Como tratado no capítulo 2, a cadeirinha de arruar foi o primeiro transporte público na cidade. Serviço
realizado, em geral, por negros africanos libertos ou escravizados, conhecidos como ganhadores (REIS, 2019).
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Se a modernidade permitiu essa redescoberta do corpo defendida por Milton Santos,
Walter Benjamin (2000, p. 16) notou, a partir do poeta Charles Baudelaire, que foi preciso
incorporar certo heroísmo para viver a chegada da modernidade, pois ela opunha “obstáculos”
ao “ímpeto produtivo natural do indivíduo”. Em Paris, lutando ao lado dos insurgentes da
revolução de 184825, Baudelaire criaria ainda a tese de que a modernidade precisava criar seus
próprios mitos, o que foi defendido em seu ensaio crítico “Salão de 1846” (HARVEY, 2015,
p. 65). Para Habermas (2000), Benjamin inverte de forma radical a orientação da
modernidade: uma orientação do futuro que é transferida “para uma orientação, ainda mais
radical, para o passado. A expectativa do novo no futuro só se cumpre por meio da
reminiscência de um passado oprimido” (HABERMAS, 2000, p. 19).
Se há um desconforto e um choque com as contradições e opressões de uma “nova
época” para os europeus que já não se adequavam aos estatutos dos tempos modernos com a
sua “Vontade de Verdade” (SILVA, 2007, p. 34)26, podemos imaginar que o choque era ainda
maior para aqueles/as que serviram de laboratório e exploração do eurocentrismo, fornecendo
a mão de obra gratuita (pois escravizada) para a ascensão do capitalismo global. Também
exemplifiquei esse trauma no capítulo 2, na maneira como Salvador foi se transformando nos
fins do século XIX e início do XX.
Aimé Césaire (2017) falou, em seu poema “Calendário da lagoa”, sobre o viver em
uma ferida sagrada com antepassados imaginários, uma morada num espaço não utilizado.
Para o Césaire, “viver em desastre” e em “uma versão absurdamente perdida do paraíso é
muito pior que o inferno”27, frase que utilizo como uma das epígrafes que abre este capítulo.
Disso concluo que o desconforto com a colonização e a colonialidade vem da constatação de
25 De caráter nacionalista, liberal e socialista, as jornadas de Junho de 1848 foram mais uma dentre outras
revoltas ocorridas no turbulento século XIX. Na ocasião foram construídas 400 barricadas, principalmente na
parte leste da cidade, o que incluía a Rive Gauche (margem esquerda do Rio Sena), zona ocupada por estudantes,
acadêmicos e profissionais liberais. Para Harvey (2015), a revolução vai provocar uma crise de representação na
França opondo a direita monarquista e os republicanos social democratas. Desnorteamento, miséria, desemprego
foram algumas das causas da revolta. Contabiliza-se 5.000 manifestantes assassinados, 1.600 deles pelas forças
policiais da época. A revolta culminará com o fim do período monárquico e com ascensão de Napoleão III ao
poder, sob a promessa de ordem social, apoio populista e grande poder de polícia. Inicialmente eleito presidente,
a resposta de Napoleão para crise será um golpe de Estado em 1851, dando origem ao Segundo Império Francês.
26 Denise afirma reconhecer os poderes produtivos da “Vontade de Verdade” moderna, reunindo os efeitos da
significação científica. Assim, ela cria um mapeamento do contexto do surgimento do “arsenal da racialidade”,
deslocando a “tese de transparência”, debate da filosofia da percepção, e faz crítica da ideia de universalidade
jurídica e de análises raciais críticas baseadas na historicidade. “Escavando o jogo da razão”, a filósofa encontra
o regime de produção da racialidade nos projetos científicos que tentam descobrir como as leis da natureza
produzem configuração mental e social. Tradução do autor, no original em inglês: “For this reason, I
acknowledge the productive power of the modern ‘Will to Truth’ and move to chart the modern text, the
signifying context it produces, where I will gather the arsenal and effects of scientific signification”.
27 Na tradução do autor, no original em francês: “je m’accommode de mon mieux de cet avatar/ d’une version
du paradis absurdement ratée/ – c’est bien pire qu’un enfer –/ j’habite de temps en temps une de mes plaies ”
(CÉSAIRE, 2017, p.652).
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que o mundo criado nos países coloniais, principalmente nas grandes cidades, não passa de
uma cópia das culturas eurocentradas. Outra parte dessa angústia advém do fato de que jamais
poderemos retornar a um suposto estágio anterior à colonização, como também não
chegaremos ao desenvolvimento das estruturas urbanas e de mobilidade europeias que tanto
invejamos. Porque elas não chegam a ser universais para grande parte da população da Europa
que também está relegada à marginalidade.
Nesse sentido, a própria introdução da ideia de cidade, de trânsito, da velocidade, do
deslocamento sobre rodas, ideias difundidas a partir da modernidade, não deixam de ser
formas de apropriar-se de modos de vida, de estruturas sociais que em muito diferiam da
cidade moderna, de relações sociais não balizadas pela ideia de “sociedade civil organizada”,
e de maneiras diferentes de se locomover, de outras temporalidades e espacialidades.
Essa reflexão ganha mais sentido, em especial, para pensar a cidade de Salvador, já
que o andar a pé e a navegação sempre foram formas primordiais de deslocamento humano
nesse território, e cruciais durante séculos, mesmo antes da colonização. Além disso, práticas
sociais trazidas pela diáspora continuam relevantes nos dias de hoje, mesmo com diversas
tentativas de exterminá-las. E me refiro especificamente aos mercados: “Os mercados
africanos, em torno dos quais se operacionalizam as cidades, são africanidades que tomam
parte importante na determinação da forma urbana africana” (CUNHA JUNIOR, 2020, p.
377). Pensar os importantes mercados em Salvador, situados na área central, se torna
fundamental para pensar essa cidade movente, na qual produtos e gente estão a todo tempo
circulando e potencializando o comércio de rua. Não à toa, vimos, no capítulo anterior, como
os mercados significaram um entrave no processo de “modernização” de Salvador e nas
reformas que aconteceram no Centro Antigo.
A constituição do mundo colonial também passou por uma forma de apropriação de
formas de ser e estar no território. Isso significa não apenas vestir-nos e eliminar as outras
possibilidades de significações próprias da nudez indígena, mas incutir, a partir da ideologia,
aquilo que a nudez significava para o mundo europeu cristão. Ao longo dos séculos, a
tentativa de transformar nossos territórios em espelhos do Ocidente também passou pela
criação e dominação da paisagem urbana e a implantação de diversos sistemas de transporte,
incluindo aí o automóvel. Ao falar sobre a burguesia colonizada que assume o poder no
mundo “pós-colonial”, Franz Fanon (1968, p. 129) não deixará de criticar o carro como um
elemento de “ostentação” e como característica da burguesia subdesenvolvida.
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Assim, esses elementos e argumentos nos levam a ideia de “cópia infernal” de um
suposto mundo paradisíaco moderno, racional, ordenado, móvel. Ou ainda a busca por
cidades inteligentes, “sustentáveis”, ao pleno direito de ir e vir (no Brasil, direito garantido
pela Constituição de 1988), ao chamado “Estado democrático de direito”. Os fatos históricos e
as evidências me levam a considerar, junto com outros pesquisadores, que tais metas são
como um grande fantasma que nos atormenta na busca do “desenvolvimento”, da “ordem” e
do “progresso” e que, além de utópicas, são ambientalmente, materialmente e politicamente
impossíveis de serem atingidas28.
Despedir-se do “horizonte conceitual do racionalismo ocidental” (HABERMAS, 2000,
p.6) é uma forma de não nos decepcionarmos, de não limitarmos nossa imaginação para a
construção de um futuro não alinhado com tudo aquilo que foi posto até hoje. Pelas
circunstâncias históricas, somos levados a crer que o discurso da modernidade não passou de
retórica para a instauração e ascensão do capitalismo, já que não há evidências de que a
universalidade do Estado moderno tenha sido de fato acessível para toda uma população ou
comunidade; haja vista a maneira como o racismo tem operado nas periferias urbanas para o
genocídio da comunidade negra ou ainda a maneira como os/as indígenas têm sido
expulsos/as de suas terras em detrimento do agronegócio e do garimpo.
Com essa discussão, minha intenção foi ressaltar a maneira como a estrutura do Estado
está diretamente atrelada ao nosso passado/presente colonial e de como essa estrutura afeta o
cotidiano das cidades do mundo ocidental, principalmente nos países periféricos. As ideias da
modernidade em Salvador não surgiram do cosmo. Elas são fruto de um modo de vida
desenvolvido do outro lado do Atlântico e movidos pela cultura até essas bandas. Nesse
sentido, vale examinar a cidade que foi construída como modelo para esse ideal moderno:
Paris. Ela influenciará a cidade de Salvador e seus flertes com os ideais da modernidade.
3.1.2. Paris, capital da modernidade
Esta seção tem o nome do livro de David Harvey (2015) que demonstra os primórdios
da suburbanização, da segregação espacial e desse “novo imaginário espacial geográfico” que
teve início, na segunda metade do século XIX, em Paris. Em grande medida, somos uma
cópia mal feita das estruturas de cidade e mobilidade que estão postas no Norte Global e não
paramos de reproduzi-las e de incessantemente buscá-las. E isso é fruto de um modelo de
28 Apenas a partir dos anos 70 começou-se a pensar que os recursos do planeta eram finitos. Sobre o assunto ver
o paradigmático The limits to growth (MEADOWS et al., 1972).
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cidade e de um urbanismo que Lefebvre (2001) já considerava ideológico. Cidade central,
expandida com suas linhas de conexão de trem para os subúrbios e as regiões metropolitanas.
A origem dessa influência está traduzida em práticas materiais e discursivas
constituídas ao longo da modernidade que, para além de um modelo de cidade, vai exportar,
de maneira colonial, um modo de locomoção e sua obsessão pela velocidade. Paris torna-se
um protótipo, uma meta, um objetivo, o grande laboratório desse mundo em construção e em
manutenção perpétua da qual a urbanização soteropolitana também terá como inspiração.
Paris é uma ideia, dizia o escritor Vitor Hugo. Ao analisar esse e outros escritores do
século XIX, como Honoré de Balzac, Harvey (2015) falará de uma “destruição criativa” como
marca da modernidade que florescia em Paris, “quer do tipo pacífico e democrático, quer do
tipo revolucionário, traumático e autoritário” (HARVEY, 2015, p. 11). Uma espécie de mito
fundador entre a ideia do “antes e depois” do qual já falamos nesta seção.
Em 1840, a criação da Revista Geral da Arquitetura e das Obras Públicas (Revue
Génerale de l’Architecture et des Travaux Publics), pelo engenheiro César Daly, inauguraria
um período de discussões sobre arquitetura e planejamento urbano que influenciariam os 50
anos seguintes. Nela são louvadas a criação de estradas, canais, pontes, viadutos e o
“sentimento de que o menor progresso nessas questões é do interesse de todos os países do
globo” (BARTIER, 1848, p. 193 apud HARVEY, 2015, p. 212). Rezando essa cartilha, o
prefeito Jean-Jacques Berger já havia dado início às transformações da cidade com
demolições entre 1850-51, mas foi com o golpe de Estado que conduziu Luís Napoleão ao
cargo de imperador que a “destruição criativa” passava a escalas jamais vistas.
George Eugène Haussmann assumiu a prefeitura de Paris em 1853 e recebeu do agora
Napoleão III o mapa com os traçados da reconstrução do sistema viário da cidade. A fama do
prefeito atravessou o Atlântico e, não raro, seu nome será aclamado nos periódicos da Bahia
como exemplo a ser seguido. Para retirar o caráter medieval da cidade 29, conhecida por seus
becos e ruas estreitas, cidade das barricadas30, Haussmann reformou mercados, rasgou grandes
avenidas na cidade, destruiu ruas antigas e bairros populares, os ditos “lugares insalubres”. No
novo imaginário espacial e geográfico criado pela burguesia, quanto mais aberto o espaço
fosse em sua forma física, mais ele tinha de ser separado por práticas sociais de privatização.
29 Alguns telhados da capital francesa ainda eram de palha ou madeira. É nesse período que eles vão adquirir a
característica que vemos hoje: o cinza das mansardas feitas de ardósia ou zinco que passou a ser produzido em
escala industrial no século XIX (LES CAHIERS, 2015, p. 32). O nome mansarda vem do arquiteto François
Mansart (1598-1666) que popularizou esse tipo de construção em Paris.
30 Entre 1358 e 1871, cerca de 24 insurreições de grande amplitude “sacudiram o poder” na capital da França
(LES CAHIERS, 2015, p. 61). A densidade de trabalhadores na cidade será um fermento de instabilidade ao
longo do século XIX e cerne de grande parte dessas revoltas inspiradas pelo socialismo nascente.
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As reformas provocaram o aumento da segregação espacial e fundaram os primórdios da
suburbanização e remoções que inspirariam as grandes metrópoles mundiais, especialmente as
brasileiras.
Em 1801, a população de Paris era estimada em 540 mil habitantes. Quarenta e seis
anos depois, já eram mais de um milhão de pessoas. Em 1848, as condições de vida na cidade
estavam deterioradas. As jornadas de Junho daquele ano apavoravam a burguesia da cidade e
provocaram mais uma vez o fim da monarquia que sofrera seu primeiro golpe durante a
Revolução de 1789. Os manifestantes invadiram o Palácio das Tulherias, antiga residência
real, com populares se revezando para sentar no trono real, que foi “arrastado pelas ruas e
queimado na Bastilha”. Os romances de Balzac trazem o clima de agitação desses tempos e
detalhes sobre a cidade com a descrição do ar das casas, narrados como “infecto”, uma
atmosfera de ruas degradadas, com esgoto correndo a céu aberto, ambientes insalubres. Essa
vida contrastava com a vida dos “grandes salões” e palacetes da aristocracia parisiense. O
caos dos mercados populares passou a ser visto como degradante e Paris como uma cidade
“desprovida de moral” onde tudo se tolerava, com o mesmo ar blasé que posteriormente seria
relatado por Simmel (2005), em 1903, ao criticar a vida na cidade moderna. “Parisienses de
todas as classes viviam em um estado de negação e desconfiança de suas origens rurais”
(HARVEY, 2015, p. 83), fato que ficará também evidente nos romances de Balzac.
Com uma crise de superacumulação31 do capital, crise no campo da colheita, doença (a
cólera atingiu a cidade de Paris em 1832 e 1849 matando perto de 20 mil pessoas) e crimes, o
Segundo Império imposto por Napoleão III funcionou como um ajuste do capitalismo da
época. Libertar Paris do passado medieval, retirar as favelas das áreas centrais, melhorar os
mercados e suas condições higiênicas, aprimorar a circulação do trânsito, tornaram-se
verdadeiras obsessões. Tais práticas instauraram uma forma de administrar a cidade que, no
mesmo século e início do século seguinte, influenciaria cidades como São Paulo, Rio de
Janeiro e Salvador. A “Paris da multiplicidade e da diversidade estava sendo apagada e
substituída por uma única cidade”, afirmou Harvey (2015, p. 656). Obcecado pela simetria e
pelo alinhamento, Haussmann aumentou o processo de demolição de Paris que já estava em
curso.
31 A “superacumulação do capital” consta no livro III de O Capital e trata de uma teoria econômica sobre o
mercado especulativo. Quando os investidores não obtém uma taxa de lucro que consideram eficiente, optam em
deixar de reinvestir o capital, acumulando dinheiro sem fins produtivos: “A ‘necessidade de crise’ é inerente à
forma social de produção capitalista, como contrapartida inevitável do dinamismo do modo de produção
capitalista” (CLARKE, 1990, p. 459 – aspas do autor). Tradução do autor, no original em inglês: “ The ‘necessity
of crisis’ is inherent in the social form of capitalist production, as the inevitable counterpart to the dynamism of
the capitalist mode of production”.
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Porém, como nem tudo são flores, Paris estava morrendo sob a “lâmina do cirurgião”.
O espetáculo das demolições, embora fosse bem visto aos olhos da burguesia parisiense,
principalmente a formada pelos especuladores financeiros da bolsa de valores do lado Oeste
da cidade, era mal visto por outros que condenavam a destruição da “velha Paris”. Haussmann
passou a ser acusado de investir recursos públicos em torno de ganhos privados. A
transformação de Paris na cidade do capital sob a égide da autoridade imperial teve seu preço.
Entregar a cidade aos capitalistas, especuladores e cambistas contribuiu para o barão ser
retratado na imprensa pulsante como “Átila da linha reta”, em referência ao rei dos hunos,
figura associada à crueldade e à rapina, e também com o ladrão, por “ter vendido Paris para
fins de destruição”.
Com a crise financeira de 1867 a 1869 e a crescente oposição popular às amplas e
demolidoras reformas feitas em Paris, Haussmann fora demitido em 1870. Com água
canalizada, a figura popular do entregador de água desapareceria no ano seguinte, ao tempo
que também eclodia uma nova revolta: a lendária Comuna de Paris 32. Da mesma forma como
falamos dos traumas urbanos ocorridos em Salvador com as demolições seabristas, as
transformações provocadas pela reforma de Haussmann e a modernização de Paris deixavam
um ar de nostalgia na cidade. Mas o urbanista já não tinha importância em termos pessoais.
As radicais transformações urbanas que estavam em andamento continuaram a se desenvolver
nos 30 anos subsequentes sob os planos e linhas traçados pelo Barão.
A nova escalada de ação e pensamento era irreversível e a “haussmannização”
permaneceria não apenas em Paris, mas exportaria seu modo de ação para o Sul Global,
desembarcando em Salvador. A “colossal transformação” de Paris foi elogiada nos periódicos
da capital baiana do século XIX. Para os jornais soteropolitanos, que eram a voz da elite, a
empreitada parisiense exigiu não apenas dinheiro, mas “dez anos de trabalhos gigantescos
cuja execução foi confiada ao Barão de Haussmann”33.

32 A Comuna de Paris de 1871 é um dos acontecimentos urbanos mais importantes do século XIX. Para Harvey
(2015), os elementos que disparam a revolta foram reunidos lentamente “pelos ritos da transformação capitalista
da geografia histórica da cidade” (Op. cit., p. 779). É considerada o primeiro governo operário da História e a
primeira experiência de governo popular e surge a partir de um movimento de revolta contra o armistício
assinado pelo governo nacional após a derrota da guerra franco-prussiana. Como todo movimento urbano e de
multidão, há muitas discordância sobre os efeitos da revolta. Estima-se que 20 mil pessoas tenham sido
executadas.
33 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 22 set. 1879, capa.
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3.1.3. A modernidade em Salvador
De maneira similar e inspirada pelos ideais da modernidade, Salvador foi se
modificando, a exemplo da chegada do serviço de iluminação a gás em 1862 que substituiu a
iluminação pública feita por lampiões abastecidos com azeite de peixe. A tarefa do
acendimento diários desses lampiões era realizada por africanos livres. Assim como em Paris,
a nostalgia da época que acabava foi cantada em versos pelo poeta Augusto de Mendonça:
“(…) Adeus, para sempre, adeus/ Malfadados lampeões/ (…) E foi-se o tempo querido/ Da
velha iluminação/ (…) Maldito seja o progresso/ Que tantos males nos faz (...)” (QUERINO,
1955, p. 211-212).
No capítulo 2, acompanhamos algumas modificações urbanas em função da
mobilidade e que estavam diretamente ligada à modernidade. Nesta seção, vamos examinar
mais de perto essas relações. Dos diversos estudos que enfatizaram o tema da modernidade na
cidade da Bahia, destaco dois: o trabalho de Joelma Araújo Silva da Palma (2008), que narra
as idealizações modernas da cidade de Salvador (1935-1960), enfatiza o advento da
industrialização como causa dos processos de migração campo-cidade e a consequente
transformação da urbanidade com a criação do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade
do Salvador (EPUCS)34, sob influência da concepção progressista moderna de Le Corbusier; e
“O Mar como Testemunha”, tese de Yumara Souza Pessoa (2017) sobre a modernização do
bairro da Barra, que demonstra como o traçado do sistema viário e o sistema de transporte
serão fundamentais para a expansão do bairro, além de propiciarem um caráter turístico
altamente especulativo da localidade.
Nas análises sobre as idealizações urbanas na construção da Salvador moderna entre
1850 e 1920, Ana Fernandes e Marco Aurélio Gomes (1991) sinalizaram o papel da
mobilidade na materialidade do discurso daquilo que se compreende como modernidade. Essa
estrutura é narrada por Ezequiel Ubatuba em uma conferência em setembro de 1917. O
visitante que estivera em duas ocasiões na cidade de Salvador, agora se encontrava, para sua
surpresa, em uma “outra Bahia”:
Não param aqui os elogios que Ubatuba tece à nova realidade que encontra:
“(…) O comércio modificado, luxuosamente instalado mesmo, grande parte
dele”. Circula-se facilmente pela cidade: “os veículos deslizam quase
silenciosos”, os bondes elétricos deram aspecto civilizado à cidade, são
amplos, cômodos e “levam a qualquer parte da cidade”; os planos inclinados
e elevadores funcionam “com outro conforto”. (FERNANDES, GOMES,
1991, p. 92 – aspas dos autores)

34 Para um resgate histórico do EPUCS e a recuperação de seu arquivo, ver Ana Fernandes (2014).
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Como vimos, as reformas urbanas (1912-1916) e de inspiração haussmanniana
implantadas por J. J. Seabra, durante sua primeira gestão, marcavam um “antes” e um
“depois”. Na visão de Ubatuba, Salvador era praticamente uma espécie de ficção urbanística:
“Uma nova cidade enfim, no lugar da suja, velha, insalubre e heterogênea cidade colonial e
escravista” (FERNANDES, GOMES, 1991, p. 93). É claro que os autores reconhecem o
“surto de modernizações importantes” para Salvador, mas se a modernização propagandeada
por Ubiratan não deixa de ser uma mentira, a mobilidade contribui para conferir materialidade
à modernidade que se queria ver.
Ficou evidente que é a partir da higienização e da mobilidade que a cidade ganhará
seus contornos modernos. A primeira visava acabar com a insalubridade da região que passou
por grandes epidemias (febre amarela e cólera entre 1849 e 1856) resultando na morte de 30
mil escravizados; a segunda, a mobilidade, organizava a cidade e suas zonas de
abastecimento: organização do porto, articulação entre os dois níveis da cidade e os núcleos
mais afastados, ligação entre a capital e o interior (Recôncavo), o que era demonstrado “pela
preocupação do poder público em melhorar e ampliar o sistema viário da cidade” (idem, p.
95).
Apesar da escala, não são poucas as similaridades ocorridas em Salvador e a Paris do
século XIX, o que sugere um caráter universal da modernidade e do capitalismo na construção
desse mundo em que os fluxos se movem para terras distantes, na intenção de apagar o
passado, justamente porque ele possibilitava um outro mundo fora dos planos e objetivos
coloniais. Um mundo fora dos planos também sugeridos em muitas das revoltas ocorridas na
cidade, na nostalgia da transformação da cultura local a partir desse “novo tempo” mitificado
pela chegada da modernidade.
Na Salvador moderna vivenciada por Ubiratan, veículos deslizam quase silenciosos, os
elétricos são amplos e cômodos, com a “bela” avenida Sete de Setembro asfaltada, iluminada,
com seus palacetes, constituindo uma “nova ideologia”, na observação perspicaz dos
pesquisadores, o “estilo de vida urbano” (ibidem, p. 102). O que já mostramos que era falso,
pois se tratava de um grande cenário que escondia um caráter ainda rural de localidades
centrais.
A chegada dos transportes mecânicos na cidade no século XIX significou a mudança
da cidade das “superposições e mistura social” para a cidade das “novas espacializações”. É
que na sociedade escravocrata baiana havia uma mistura social no espaço que era reduzida,
obrigando o convívio próximo com o outro, subalterno, negro, o que sempre representou um
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risco de “contaminação” e de “explosão social” para a branquitude. Se a mobilidade nesse
contexto ajudou a criar o mundo segregado branco, a partir dos modais individuais, ela
também compôs a esfera social quando se tornou um modal coletivo, pronto a aflorar os
conflitos como vimos no Quebra-Bondes de 1930. Nos séculos passados, as cadeirinhas de
arruar escondiam, de certa forma, a vergonha da hegemonia e seu mundo escravocrata; como
no século XX, os automóveis funcionam como “gaiolas de aço” (iron cage) e evitam as
interações face-to-face (MORRIS, 1988 apud URRY, 2004). Os transportes coletivos
confundem as fronteiras do público e do privado e o conflito social torna-se inevitável. Esses
artefatos novos também contribuirão com o processo de “espacialização e diferenciação” de
Salvador:
(…) ele [o transporte público] viabilizará o rompimento da superposição
espacial entre local de moradia e local de trabalho, ao mesmo tempo em que
vai facilitar a fuga das áreas mais congestionadas e insalubres da cidade para
as camadas de maior capacidade econômica. Além disto, as articulações que
passam a existir entre os diversos meios de transporte mecânico forjam
novos percursos dentro da cidade e abrem novas possibilidades de ocupação
espacial. (FERNANDES, GOMES, 1991, p.101)

Ana Fernandes e Marco Gomes demonstram ainda a “idealização de uma cidade
branca e europeizada”, estimulada pelo consumo das elites, aumento da mobilidade, mas
fadada ao fracasso: “Como ser uma cidade branca se, em 1890, aproximadamente 75% da
população são negros e mestiços?”, perguntam. Se a cidade não pode ser europeia e branca, os
bairros burgueses tomarão essa forma com suas “ruas arborizadas” e palacetes inspirados na
“renascença italiana ou o classicismo francês”.
Diante desses fatos o/a leitor/a pode estar se perguntando: como explicar que, no
século XIX, uma informação e um modo de ser a quase oito mil quilômetros de distância foi
disseminado com tamanha facilidade e eficiência? Ora, Salvador tinha um dos portos mais
movimentados das Américas desde o século XVII, um vai e vem de navios de passageiros
para diversas cidades europeias, como fica comprovado nos anúncios de jornais dessas
épocas. Essa mobilidade de coisas e pessoas, a movimentação de mercadorias, produtos e
literatura35 vinda da Europa povoavam o imaginário da elite baiana que realizava suas
“viagens de recreio” ao Velho Continente (Figura 43). Madame Mottau (Figura 44), por
exemplo, tinha uma loja de chapéus na rua Direita do Palácio, próxima à rua Chile, e avisava,
em nota de jornal36, “às excelentíssimas famílias” que continuava a receber “mensalmente os
35 Sobre os livros, recordem-se de que, no capítulo 2, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia
expressavam preocupação com a entrada de livros pelo porto de Salvador.
36 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 22 abr. 1880, p. 3.
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melhores figurinos de Pariz”. Lojas que se localizavam no atual bairro do Comércio traziam
“altas novidades de Paris” (Figura 45), joias “ricas e de gosto incontestável” 37. Os jornais da
cidade sempre anunciavam a chegada de um novo livro de Balzac ou de Victor Hugo, ou seja,
não apenas traziam informações sobre a quantidade de mortos em Paris, nas últimas 24 horas,
vítimas da cólera38. Nos jornais de Salvador encontrei ainda anúncios de lojas localizadas em
Paris e outros dados estatísticos dessa cidade, como as 28 mil pessoas transportadas
diariamente na linha de ônibus Magdaleine-Bastille, ou as 328 mil pessoas transportadas em
24 horas na capital francesa. A efervescência cultural da cidade também foi reportada nas 38
mil entradas vendidas para teatros, circos e salões 39. Paris era um exemplo a ser seguido e
desejado.

37 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 13 ago. 1884, p. 2.
38 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 25 jun. 1893, capa.
39 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 15 jan. 1886, capa.
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Figuras 43, 44 e 45: recortes de edições do Diário de Notícias no século XIX com avisos marítimos de
viagem à Europa (esquerda), divulgação da loja de Mme. Mottau (centro) e as “altas novidades” de Paris,
em loja no bairro do Comércio (direita). Fonte: Diário de Notícias/ Biblioteca Nacional Digital.

Ao narrar a vida no lar no século XIX, Manuel Querino descreveu como era a
educação feminina branca em Salvador: “A educação da mulher limitava-se ao curso
primário, a noções da língua francesa, música – canto e piano – dança e prendas domésticas”
(QUERINO, 1955, p. 115). Tais tarefas e afazeres em muito se assemelham ao lema da
mulher que vivia em Paris no século XIX e que pertencia “exclusivamente ao lar”, uma
crença reconhecidamente arraigada na burguesia (HARVEY, 2015, p. 726). Além disso, as
casas da burguesia soteropolitana eram dotadas de muitos serviçais, nas quais a tradição
escravagista do mundo rural também penetrava na cidade (SAMPAIO, 1998, p. 71), dando
ares aristocratas para essa vida privada.
Nessa época, também se esboçava uma divisão territorial de Salvador, a partir das
classes sociais. Se a Paris do século XIX estava dividida entra as zonas Oeste e Leste, a
primeira zona onde se sedimentou a burguesia e a segunda onde se instalaram os profissionais
liberais, estudantes e acadêmicos, Salvador passará por processo similar de segregação: “(…)
a expansão sul, a do Campo Grande e Corredor da Vitória, vai significar a materialização da
segregação social dos brancos”. Além disso, deu-se a criação de um outro universo e
território, “nem sempre reconhecido pelas elites, [que] irá ganhando foros de algo ameaçador:
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os terreiros de candomblé” (SAMPAIO, 1998, p. 71). Assim, ao norte de Salvador se
estabelecerão os mais pobres e a classe média baixa. No sul, os ricos, a elite.
Essa ode à vida europeia, as promessas da modernidade, o “inferno da cópia” descrito
por Césaire, desconsiderava a grande maioria não hegemônica que se arregimentava paralela a
essa vida narrada pelos registros históricos, em outros arranjos à margem da vida moderna
que alteravam o desenho e o sentido da cidade. A esses arranjos não temos muito acesso,
exceto pelas entrelinhas da história ou por marcas culturais que estão sugeridas no tempo
presente, também na maneira como corpos dissidentes persistem em práticas que continuam
desafiando os ideais coloniais e modernos que ainda perfazem a cidade.
A obsessão em dar ares europeus a Salvador foi motivo para empreitadas homéricas.
Nos idos de 1852, por exemplo, o presidente da província começou a fornecer água na cidade
alta e baixa de Salvador. Foram contratadas pessoas para ir à Europa trazer chafarizes e uma
obra iniciada em 1855 só foi terminada em 1881 (QUERINO, 1955, p. 292). Tais
extravagâncias só podem ser justificadas pela colonização das mentes e do próprio conceito
marxista de fetichismo, o que explica em boa parte a influência da França na urbanidade de
uma cidade tropical. O fetiche não é totalmente imaginado, ele tem uma base real, conforme a
teoria marxista, pois, como venho enfatizando nesta tese, a vida é mediada por coisas
materiais. É impossível escapar do fetichismo da mercadoria porque é assim que o mercado
funciona no capitalismo: “É nesse último sentido que a cidade capitalista é necessariamente
um objeto de fetiche” (HARVEY, 2015, p. 140-141).
Assim, Paris foi (e em grande medida ainda é) “vendida” como fetiche para o mundo,
símbolo da modernidade, do luxo, da sofisticação. É a partir desse dispositivo que no século
XIX ela passou a imprimir o seu fantasma de capital da modernidade em cidades tropicais
como Salvador. Ruas, bairros, formas de mobilidade e todos os elementos da cidade estão
impregnados de significados sociais e culturais europeus, tal e qual Balzac atribuíra
características antropomórficas à Paris de seus romances. Por isso, na modernidade, que cria
seus mitos e sua tábula rasa, “viver na cidade é estar sempre sujeito aos seus poderes de
fetiche” (HARVEY, 2015, p. 142). Aliada ao fetiche, a necessidade e ideia de ordenamento
também se configurará como uma premissa da modernidade, mesmo que todos nós saibamos,
e Harvey demonstra de forma contundente, que houve tudo, menos ordem, no Segundo
Império francês.
Na cidade moderna, ordenar as ruas e seus atores será tarefa dos poderes municipais.
Em Salvador, em 1905, a segunda seção do “Thesouro Municipal” apresenta a Lei do
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Orçamento que exigia o pagamento de impostos para todos aqueles que usufruíam do espaço
urbano: talhos, açougues, armarinhos, vendedores de doces, ambulantes, etc. O decreto
publicado em jornal40 também trazia uma descrição dos modais da época que deveriam pagar
impostos e nos auxilia a pensar os artefatos que movimentavam a cidade naquele início do
século XX: barcos, lanchas, saveiro, canoas, carruagem puxada por dois animais ou mais,
carros, carroças de duas ou mais rodas “tiradas por animal ou a mão”, licença para guindastes,
bicicletas, licença para animais e realejos.
O discurso do ordenamento e da norma pontuou aquele que considero o primeiro
tratado sobre mobilidade em Salvador. Encontrei o manuscrito em uma tarde de pesquisa no
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Escrito em 1912, “A locomoção moderna” é de
autoria do advogado e jurista de Feira de Santana, Felinto Bastos, e gira em torno de uma
preocupação: ordenar e legislar o novo tempo da modernidade em função do aparecimento de
“aparelhos” que “aceleram de modo assombroso”. Pelo menos até onde vai o alcance da
minha pesquisa nos arquivos, Bastos é precursor em analisar os “problemas complexos” que
as novas mobilidades trariam à cidade, analisando os prós e contras na criação das novas
tecnologias e clamando pela necessidade de regulamentação: “a regulamentação e a
fiscalização melhoram o uso” (BASTOS, 1912, p. 4). Curiosamente, numa paisagem ainda
não dominada pelos automóveis, Bastos gasta grande parte do seu ensaio alertando que os
ciclistas devem ter “marcha moderada”, “sem jamais soltar as mãos do guidão”, evitando a
circulação em local onde há aglomeração de pessoas, além de recomendar que ciclistas não
andem “em bando”, já que “a máquina pode espantar os cavalos e outros animais” (BASTOS,
1912, p. 5).

40 A BAHIA, 15 fev. 1905, sp.
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Figura 46: digitalização do manuscrito
“A locomoção moderna”, escrito em
1912 por Felinto Bastos. O primeiro
tratado sobre a mobilidade urbana de
Salvador. Fonte: Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia.

Alguns pontos me chamam atenção no tratado: mesmo sem a hegemonia na paisagem
urbana, o automóvel já era visto como o veículo “da moda”, “a carruagem ideal”. Entretanto,
Bastos não deixou de classificá-lo como o “perigoso elegante”. O autor enfatizou que, desde
1899, em Paris, ninguém poderia dirigir o automóvel sem um “certificado de capacidade”
emitido pelo prefeito, mas Bastos afirma que “é preciso ponderação em responsabilizar os
chauffeurs proprietários dos automóveis” (BASTOS, 1912, p. 11). Essa espécie de salvo
conduto em relação aos motoristas acompanha até hoje a história do automobilismo, porque
ele também nasce como fetiche, um objeto da elite branca hegemônica e, em certa medida,
apesar da popularização de muitos modelos, continua sendo um objeto custoso41.
Em vias de finalizar esta seção, gostaria de ressaltar um caráter bastante importante
quando falamos da modernidade e que atravessa as histórias de Paris e de Salvador: o caráter
especulativo que rondava e ainda ronda essas cidades. É que o capitalismo, em sua saga
destruidora através da transferência do capital, encontra um terreno fértil a ser explorado com
a ascensão da cidade moderna e seu apetite reformista.
Milton Santos, ao enfatizar a decadência de Salvador e a perda de importância
econômica da cidade ao longo dos séculos, atribui a ela um caráter essencialmente colonial:
“Salvador é, assim, um fato de economia especulativa pura” (SANTOS, 2008, p. 192). Ora, o
que caracteriza uma economia comercial especulativa é justamente a mobilidade e o tráfego
de fluxos econômicos. Como vimos, para Milton Santos, esse papel de entreposto comercial
seria um elemento incapaz de fomentar uma economia mais forte, pois a ausência industrial
41 Como veremos, isso tem diminuído o acesso ao carro entre os jovens em países como a França, conforme
demonstra Yoann Demoli (2018).
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impediria um dinamismo próprio da cidade, o que criaria um paradoxo: “é a ausência de um
dinamismo próprio à cidade o responsável pelo seu crescimento. A cidade cresce por falta de
dinamismo próprio” (SANTOS, 2008, p. 193). Na argumentação de Santos, as mesmas
estradas, ferrovias e estruturas de mobilidade criadas para ligar o fluxo de produção entre a
capital e as outras regiões foram aquelas que facilitaram o êxodo da população. Sobre esse
paradoxo, das estradas e artefatos móveis estimularem a saída da cidade, importante perceber
que ele também marcou a urbanização do Recôncavo baiano. Com a introdução da ferrovia e
depois das estradas, as mesmas vias que serviam pra drenar a produção se voltaram contra a
região:
Os avanços viários promovidos por estas cidades acabam se voltando contra
elas próprias, com a integração das ferrovias e o advento do caminhão.
Pouco a pouco, as atividades portuárias das vilas originárias do século XVIII
vão diminuindo, à medida que Feira de Santana, terminal das Estradas de
Ferro Central da Bahia e início da Linha Norte da Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro (VFFLB), que se dirigia para Sergipe, se transformava no
grande centro de distribuição dos produtos do sertão. (AZEVEDO, 2011, p.
222)

Assim, Salvador se irmana naquilo que praticamente funda a modernidade parisiense,
uma nova sociedade cujo poder está no sistema de crédito:
Esse mundo fictício se estende para os comportamentos pessoais – adotar
todas as armadilhas da riqueza, assumir em especial as roupagens de seus
sinais externos (trajes, carruagem, criados, apartamentos bem mobiliados) e
incorrer em dívidas para conseguir isso são um prelúdio necessário para a
obtenção da riqueza. A ficção e a fantasia, em especial as ficções do crédito e
do juro, tornam-se realidade. Esse é um dos principais mitos fundadores da
modernidade. E é isso que ocultam todas as fachadas sociais sofisticadas e
toda a turbulência caótica da “torrente”. (HARVEY, 2015, p. 91 – aspas do
autor)

Como visto, a “ficção” da modernidade e seu caráter especulativo modificou
radicalmente a maneira de estar na cidade de Salvador, rifando os sistemas de transporte para
a inciativa privada, importando equipamentos e maquinarias das metrópoles europeias,
construindo espaços segregados na cidade. As consequências dessa realidade foram a
transformação da estrutura urbana, a mudança nas relações e interações sociais, o
depauperamento das áreas centrais, o esvaziamento do Centro, a especulação imobiliária, o
favorecimento de projetos elitistas. Mais recentemente, em virtude do transporte motorizado,
essas transformações têm levado Salvador a discutir a questão das alterações climáticas que
colocam um horizonte de transformações muito mais intenso do que foram as mudanças
implantadas no século XIX (TROI, 2020).
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Esse futuro incerto, mas em grande medida previsto pelos/as cientistas, será abordado
no próximo capítulo ao tratarmos da política do clima. Por ora, vamos analisar a criação dos
novos modos de se mover na cidade moderna e de que maneira eles já engendravam disputas
que continuam atuais. Retomaremos a influência das questões culturais e sociais nas
construções tecnológicas e de como ela diz respeito a uma disputa entre grupos que
conquistaram a hegemonia e grupos dissidentes. Também apresentaremos alguns dados
quantitativos sobre os modos ativos de transporte e os modos motorizados em Salvador.
3.2. Modos ativos de transportes
A separação de espaços na cidade não era uma meta, apesar de haver alguma
separação entre o local dos transeuntes e o espaço para as carroças puxadas por animais. De
toda sorte, até a Idade Média, as cidades dominadas por caminhantes não estavam preparadas
para as mudanças da modernidade que se desenhavam, tornando-se “(…) impraticável a
circulação de pessoas e mercadorias que já começavam a ser transportadas por carroças mais
velozes” (MALATESTA, 2007, p. 23). Isso explica em muito as forças reformadoras na
cidade de Salvador, nas primeiras décadas do século XX, em Lisboa, no século XVIII, e em
Paris, no século XIX. Até então, essas cidades ainda conservavam características fortemente
medievais. Podemos afirmar que as cidades construídas sob a influência europeia eram
cidades, essencialmente, de caminhantes.
Leonardo da Vinci teria sido um dos primeiros a elaborar uma proposta de separação
de fluxos de pedestres e veículos, “envolvendo conceitos de segregação social”, proposta que
seria retomada pelos modernistas. A partir da Revolução Industrial intensificou-se o
planejamento urbano, aumentando a intervenção: “Impôs-se a necessidade de intervir na
cidade como um todo e estabelecer a separação definitiva entre o tráfego de pedestres e
veículos através da instituição das calçadas laterais e sentidos de circulação para o tráfego”
(MALATESTA, 2007, p. 27). Esse caráter disciplinador que se estende para o espaço urbano
também não deixa de refletir uma característica da modernidade.
Caminhar envolve sentidos que extrapolam a ideia de deslocamento. Em Walkscapes,
Francesco Careri (2013) definiu o caminhar como um instrumento crítico, uma prática estética
que pode modificar os espaços metropolitanos e produzir arquitetura e paisagens na cidade. A
partir de referências da história da arte, Careri recuperou a vocação nômade dos seres
humanos: “O ato de atravessar o espaço nasce da necessidade natural de mover-se para
encontrar alimento e as informações necessárias para a própria sobrevivência” (CARERI,
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2013, p.27). Para escrever o livro, Careri passou por lugares como Bogotá, Santiago do Chile,
São Paulo e Salvador e chegou a uma conclusão interessante a respeito de se caminhar na
América do Sul. Em nosso continente, caminhar seria o sinônimo de medo, um sintoma de um
fenômeno “antiurbano” mais evidente que na Europa: “nunca sair de casa a pé, nunca expor o
próprio corpo sem uma cobertura, protegê-lo dentro de casa ou no carro, sobretudo não sair
depois do anoitecer” (CARERI, 2013, p. 170).
Caminhar pela cidade envolve questões de gênero, de classe, de sexualidade e raça.
Em especial em um país violento como o nosso, quais são os corpos que podem andar na rua
sem se sentirem ameaçados? Pego carona no pensamento de Careri e me pergunto como ele:
“Que tipo de cidade poderão produzir essas pessoas que têm medo de caminhar?” (CARERI,
2013, p. 170).
O andar possui características simultâneas de “leitura e escrita do espaço”, o que é
determinante na construção da cidade e do direito à ela. Um modo ativo de transporte implica
o corpo em uma ação que tem o poder de marcar o espaço com uma presença que é única e
isso talvez seja um dos modos de reativar a vida da cidade, torná-la segura e novamente
dinâmica. Ocupar o espaço da cidade: é esse o poder do corpo.
Impressiona ler os relatos de Manuel Querino da Salvador do século XIX, com um
centro festivo, movimentado com seus caminhantes, com eventos incríveis como o “mocotó
da meia noite”, repleto de cantores de modinha, tocadores de violão, caixeiros e “amantes da
diversão” que começava às dez da noite e ia até o amanhecer. Quem passasse pelo Terreiro de
Jesus, Praça Castro Alves e Largo da Piedade “(…) havia de estranhar tão desusada
movimentação, a horas mortas da noite, como se se tratasse de uma grande festa popular”
(QUERINO, 1955, p. 202). Assim, com esse histórico de caminhantes povoando a cidade,
podemos afirmar que caminhar é um modo ativo importante na história do Centro de
Salvador.
Chamamos de modos ativos de transporte toda e qualquer forma de locomoção movida
à propulsão humana, definida como “não motorizados” pela Política Nacional de Mobilidade
Urbana, e considerados prioritários por essa legislação 42. Enfatizar o modo ativo diz respeito a
não balizar o modal pelo antagonismo da vida motorizada, aqui pensando na

42 Promulgada em 03 de janeiro de 2012, uma das principais orientações da lei 12.587 é, conforme o artigo 6 o,
II: “prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte
público coletivo sobre o transporte individual motorizado;”. A legislação completa está disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12587-3-janeiro-2012-612248-publicacaooriginal-134894pl.html>. Acesso em: 06 mar. 2020.
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suplementaridade43. Disso depende a possibilidade de desconstruir e de desnaturalizar os
processos opressores e autoritários que têm caracterizado a vida no trânsito. Desmotorizar a
vida é uma necessidade urgente, não apenas pela produção de gases de efeito estufa, os quais
são produzidos pela queima de combustíveis fósseis, pelo número alarmante de mortes e
gastos públicos com acidentados, mas pelo fato de que a história das cidades têm nos
mostrado, nas últimas décadas, que temos perdido em qualidade de vida44.
Sobre o uso da bicicleta e sobre o andar a pé, as duas modalidades ativas nas quais
concentro a investigação (apesar de ter desejado uma maior aprofundamento de outros
modais, o que demandaria necessidade de recursos para uma ampla pesquisa de análise de
trajetória e de opinião), ressalto a importância de analisarmos os contextos históricos e
subjetivos dos surgimentos desses modais. Contextualizar a maneira com que se dá a
construção social das tecnologias de mobilidade e do espaço público, o que já foi iniciado na
seção anterior ao notarmos como se deu a modernização da cidade de Salvador, é relevante
para compreender como esses modos se difundem no campo social e em quais bases as
modificações da cidade aconteceram.
A constituição do espaço público com calçadas, por exemplo, é relativamente recente.
Apesar do “código de postura” de 1829 ter previsto o “calçamento” na frente das edificações,
os primeiros passeios em Salvador, tal como conhecemos hoje, surgem tardiamente no final
da primeira metade do século XIX, por volta de 1849 (BRITO, 2008, p. 47-50). E não seria
exagero afirmar que, desde então, o passeio nunca foi o local de uso exclusivo do pedestre na
capital baiana. Isso vai se converter em um grande número de pedestres acidentados na
cidade, superior à média de outras capitais brasileiras, “(…) tornando evidente a ineficiência
de políticas públicas locais quanto a esse tema” (BRITO, 2008, p.156). Apesar disso, algumas
poucas iniciativas foram tomadas para promover a acessibilidade de pessoas com deficiência
no Centro Histórico de Salvador, principalmente no que diz respeito ao uso da calçada
(IPHAN, 2014).
Na área central da cidade é evidente que a falta de calçadas dificulta em muito a
atividade do andar a pé. Mesmo assim, a Avenida Sete de Setembro possui baixo índice de

43 Conceito do filósofo Jacques Derrida (1991) que demostra que os significados são organizados através das
diferenças e de um jogo de presença e ausência. Na chamada “desconstrução”, empreendimento do filósofo pósestruturalista, a suplementaridade é um efeito de interpretações. Balizar os modos ativos de transporte como “não
motorizados” geraria um efeito de interpretação e significado que nos levaria a pensar que esse modal só pudesse
existir em função daquilo que ele não é.
44 Sobre este tema, ver Rafael Prieto Curiel et al. (2021).
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sinistros45 envolvendo pedestres, ciclistas e até mesmo pessoas que utilizam o automóvel. As
estatísticas mostram que esse número tem caído na última década. Enquanto ocorreram 44
sinistros com feridos em 2012, esse número caiu para 13 ocorrências em 2019. No período de
2012 a 2019, duas pessoas morreram nessa localidade46 vítimas de sinistro de trânsito, o que
faz da região central um dos locais mais seguros nesse quesito. A título de comparação, na
Avenida Tancredo Neves, por exemplo, foram 106 sinistros com feridos, em 2012, e 43
sinistros, em 2019, com 13 mortos no mesmo período.
Aumentar o número de pessoas na utilização do modal ativo passa por uma
reestruturação da cidade no que diz respeito à reforma e alargamento das calçadas, à melhora
dos níveis de segurança pública, não apenas em relação ao tráfego, mas também em relação à
iluminação pública, à garantia da integridade física de populações vulneráveis como mulheres
cis e trans, travestis, que podem ser vítimas de violência apenas pela presença delas no espaço
citadino47.
No que diz respeito ao uso da bicicleta, isso passa por uma reeducação do trânsito,
uma mudança cultural profunda que desaproprie as ruas do domínio absoluto dos veículos
motorizados e que desculture, das mentalidades e das práticas, a velocidade enquanto valor
intrínseco das mobilidades. Isso se torna uma tarefa complexa e de longo prazo porque na
construção tecnológica e social dessas maneiras de se mover fica evidente que essas questões
foram construídas historicamente e cultuadas como valores.
Veremos a seguir que a própria bicicleta precisou avançar enquanto um modelo seguro
que fosse possível ser utilizado pelas “pessoas comuns”, pois, no princípio, a bicicleta nasce
enquanto um objeto voltado para o culto da masculinidade, de corpos atléticos e da
velocidade, ganhando inicialmente o nome de velocípede, que, na origem da palavra, significa
“pés rápidos”. E, de certa forma, o uso majoritário por pessoas do sexo masculino, como
veremos no caso do aplicativo de compartilhamento de bicicletas, o Tembici, demonstra que
isso é um padrão que vem se mantendo desde o século XIX.

45 A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou a NBR 10697 que trata da substituição da
denominação “acidente de trânsito” por “sinistro de trânsito”.
46 Para acessar os números de sinistros no trânsito de Salvador, por logradouro e tipo de veículo, consulte o site
da Transalvador, na área estatística, disponível em: <http://transalvador.salvador.ba.gov.br>. Acesso em: 06 mar.
2020.
47 Sobre a violência contra corpos dissidentes na cidade ver Carvalho e Macedo Jr. (2019).
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3.2.1. A construção social da bicicleta
A história da bicicleta é anterior ao século das invenções e, como uma grande
inovação tecnológica, ela é fruto de muitas contribuições ao longo do tempo. Sobre essas
interações entre sociedade e tecnologia, Wiebe Bjiker (1995) escreveu uma das maiores
referências sobre o assunto, o livro Of bicycles, bakelites, and bulbs: toward a theory of
sociotechnical change, que narra a construção técnica social de três produtos: a bicicleta, a
baquelite (um dos primeiros materiais sintéticos, usado para a fabricação de telefones antigos
e atualmente em cabos de panelas) e a lâmpada incandescente. A partir da invenção desses
três elementos, o autor demonstra que interações sociais e subjetivas influenciam e disputam
as inovações tecnológicas, totalmente interligadas ao campo social, de modo que é
imprescindível refletirmos sobre as interações entre sociedade e tecnologias.
A construção de tecnologias de mobilidade também será fruto de interação social. Foi
assim com a cadeira de rodas, que recebeu contribuições nem sempre de maneira cronológica
e em diferentes partes do mundo. Os primeiros protótipos foram encontrados na China e
datam do ano 525. Já no século XVII, na Alemanha, encontram-se evidências de tecnologias
similares: em 1665, Stephan Farffler (Figura 47), um jovem alemão com deficiência, criou
um veículo de madeira com um sistema de engrenagem movido à mão 48. Motivações e
necessidades particulares geraram tecnologias para uma melhor locomoção e influenciaram a
criação de outros objetos similares, ou seja, houve um aproveitamento técnico dessas
descobertas. “A tecnologia é moldada não apenas pelas estruturas da sociedade e relações de
poder, mas também pela ingenuidade e comprometimento emocional de indivíduos”
(BIJKER, 1995, p. 4), sendo esse individual também moldado pelo social 49. No século XIX,
as disputas e interferências sociais sobre as tecnologias tornaram-se mais evidentes.

48 Protótipos de cadeiras de roda e uma genealogia do artefato podem ser encontrados no site History phisio, o
texto History of the wheelchair, publicado em 24 jan. 2019, disponível em: <http://history.physio/history-of-thewheelchair/>. Acesso em: 26 mai. 2020.
49 Tradução do autor, no original em inglês: “Technology is thus shaped not only by societal structures and
power relations, but also by the ingenuity and emotional commitment of individuals”.
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Figuras 47 e 48: À esquerda, Stephan Farffler (1633-1689), inventor da cadeira de rodas. À direita, o celerífero,
objeto de 1791, precursor da bicicleta. Fonte: domínio público (40)/ Airton Morassi (41).

O protótipo de bicicleta mais próximo do modelo que conhecemos hoje foi descoberto
em um rascunho de Leonardo da Vinci, de 1493. Posteriormente, no século XVIII, o Conde de
Civrac utilizou o celerífero (Figura 48), um objeto de duas rodas feito de madeira, também
chamado de “cavalo de madeira” (porque ele de fato tinha uma cabeça de cavalo esculpida),
em um passeio no bosque de Bolonha, em Paris.
Sem pedal, o celerífero foi rebatizado em 1793 com o nome de velocífero. Já em 1817,
na Alemanha e Inglaterra, circularam as chamadas Laufmaschine, “running machine”50
(máquina de correr), invenção alemã posteriormente chamada de draisiene, com duas rodas
de igual tamanho sendo que a roda da frente tinha capacidade girar. Mesmo sem sistema de
correntes, a draisiene foi reconhecida como veículo rodoviário nas estradas britânicas.
Do século XVIII ao XIX foram diversos processos de aprimoramento desse artefato,
principalmente na França e na Inglaterra, sendo que a criação da bicicleta moderna e segura,
tal e qual conhecemos hoje, aconteceu entre os anos de 1860 e 1890. A bicicleta se tornou um
exemplo perfeito da disputa de poder que precisa ser analisada quando se pensa em inovações
e no desenvolvimento de tecnologias. Mirando esta disputa, Bjiker (1995) formulou uma
questão importante: se um modelo de bicicleta segura já estava disponível desde o século XV
a partir do protótipo de Da Vinci, por que demorou tanto para ela aparecer?

50 Coluna no site da revista The Economist, intitulada “Histórias do extraordinário mundo”, defendeu a crise
global como a “mãe das invenções”. A Laufmaschine, invenção de Karl von Drais, teria sido criada em 1817
depois da erupção de um vulcão na Indonésia. As cinzas dessa erupção bloquearam o sol em várias partes do
mundo. Houve tumulto na Europa com queda na colheita, os cavalos passaram fome e foram abatidos. Karl von
Drais teria criado a Draisiana, como depois ficaria conhecida, para substituir os cavalos. A saga de Drais é
detalhada na coluna disponível em: <https://www.1843magazine.com/design/rewind/why-global-crises-are-themother-of-invention>. Acesso em: 11 jun. 2020.
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Figura 49: A penny farthing, também chamada de “bicicleta
ordinária”, em 1875. O nome se refere aos tamanhos das
moedas inglesas. De grande velocidade, as bicicletas
ordinárias funcionavam com mecanismo direto com o pedal
ligado ao cubo. De difícil uso, impedia que outros corpos
pudessem ter a experiência de pedalar. Esse tipo de bicicleta
representou um ponto fora da curva na evolução para a
bicicleta segura. Fonte: domínio público.

Para defender a tese de que as tecnologias são moldadas pelo campo social, o autor vai
se centrar em um modelo de bicicleta surgido por volta de 1870, as chamadas penny farthing,
as famosas bicicletas de rodas grandes (Figura 49). Para Bjiker, elas podem ser consideradas
uma aberração mecânica e um ponto fora da curva dentro da inovação tecnológica que vinha
acontecendo ao longo dos séculos e que foi brevemente descrita nos parágrafos anteriores.
Esses modelos não eram adequados para o transporte, entretanto, segundo Bjiker, as penny
farthing eram máquinas de esporte que foram altamente difundidas.
Naquela época, a bicicleta, além de ser um objeto caro e associado à elite, totalmente
distante do proletariado que não podia pagar por um modelo, era extremamente árduo
aprender a utilizá-la. Em 1880, aprender a pedalar virou um verdadeiro negócio e teria criado
uma geração de “corcundas e rostos torturados”, fruto da “mania da bicicleta” (THOMPSON,
1941, p. 18 apud BIJKER, 1995, p. 38)51.
O ciclismo era associado ao progresso e aos tempos modernos. As penny farthing,
chamadas de bicicletas ordinárias, eram objetos restritos ao mundo masculino. O modelo de
roda gigante na frente e sem sistema de corrente será chamado por Bijker de Macho Bicycle
(bicicleta de macho). Homens jovens e geralmente da classe alta podiam exibir suas
habilidades atléticas e ousadia nos parques de Londres e pelas ruas de Paris nas bicicletas
ordinárias que eram, em geral, muito perigosas para um pedalante comum. Para
“impressionar” as amigas, a estrutura da bicicleta ordinária era essencial. Era uma bicicleta
51 Tradução do autor, no original em inglês: “No wonder bicyclists wore an anxious air. “Bicyclist’s face”, this
expression was called, and newspapers predicted a generation with hunchbacks and tortured face as a result of
the bicycle craze”.
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sem engrenagem e com um pneu grande que lhe garantia enorme velocidade. Esse fato
corrobora com as ideias tratadas nesta tese, de que a mobilidade também cria identidade e,
nesse sentido, a bicicleta de macho acabava sendo exemplo de louvação de um tipo de
masculinidade e corporalidade, já que para outros grupos sociais, outros corpos, ela
representava um risco. Desconstruir essa imagem e estrutura da bicicleta foi um processo
cultural tão forte como atualmente é a democratização do acesso da bicicleta para torná-la
menos elitista e mais usada pelas mulheres, a exemplo do trabalho desenvolvido pela Casa La
Frida e o projeto Bicipreta, em Salvador, como veremos no capítulo 4.
A relação de gênero afetava o design da bicicleta, tanto na constituição de um objeto
desafiador do ponto de vista do esforço físico como depois na construção da chamada
“bicicleta segura”. A presença e o enfrentamento das mulheres na época dessas inovações
tecnológicas foram fundamentais para a difusão da bicicleta moderna tal qual a conhecemos
hoje. Rapidamente o ciclismo se viu ligado a novos movimentos sociais. Na cidade de Coburg
(Alemanha), a primeira reunião da sociedade de bicicletas foi observada com desconfiança
pela polícia local e as ciclistas femininas foram associadas à comuna de 1871 52. Depois que as
bicicletas ordinárias perderam espaço com a diminuição das rodas, o ciclismo passou a estar
explicitamente ligado ao feminismo. Em 1869, o termo bicicleta foi introduzido a partir de um
novo modelo, a Michaux velocípede, com rodas menores, mas ainda pesada na estrutura.
Essa evolução tecnológica aconteceu mediante a discussão de grupos hegemônicos e
dissidentes, grupos sociais envolvidos na produção e uso da tecnologia, que criticaram e
lutaram para que determinadas modificações fossem aceitas para permitir o uso do artefato
por outros corpos. Essa luta sofreu a influência da guerra franco germânica que desestabilizou
os efeitos da indústria britânica: com a alta do desemprego, população decrescendo, houve
uma migração de conhecimento. A indústria de máquinas de costura formou profissionais
qualificados que migraram as habilidades dessa indústria para a de bicicletas e,
posteriormente, para a de motos e automóveis. Isso garantiu mudanças importantes na
bicicleta como leveza, a criação do selim (o assento da bicicleta) e o sistema de correntes.
No final do século XIX, as mulheres tornaram-se um grupo relevante e as mudanças
tecnológicas, afirma Bijker, devem ser vistas como um processo social: “O desenvolvimento
tecnológico deve ser encarado como um processo social, não como uma ocorrência autônoma.
Em outras palavras, grupos sociais relevantes serão os responsáveis por esse processo”

52 Ver nota 32 deste capítulo.
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(BIJKER, 1995, p. 48)53. Os triciclos foram criados para resolver o problema de segurança das
bicicletas ordinárias. James Starley projetou um triciclo em 1876, projeto que evoluiu para um
modelo com corrente e se tornou bastante popular entre as mulheres. Starley também projetou
a primeira bicicleta moderna, depois criou um quadriciclo, que contribuir em muito para a
criação do carro.
Assim, a construção da bicicleta moderna e segura sofreu a influência das mulheres,
esse grupo que estava fora das “habilidades” dos jovens atletas com suas bicicletas de rodas
grandes, considerada um ponto fora da curva da evolução tecnológica da bicicleta, mas que se
difundiu pela influência social de um grupo hegemônico.
Depois começaram corridas entre os dois modelos para ver qual era mais rápido e,
embora o sistema de correntes diminuísse a velocidade das bicicletas seguras, os seus pneus
de ar, recém inventados para diminuir o impacto e aumentar o conforto dos ciclistas,
começaram a somar vantagens sobre as penny farthing. Como afirma o autor, todas as outras
bicicletas anteriores à bicicleta moderna foram colocadas à margem da história porque foram
vistas como falhas. A invenção do pneu de ar foi fundamental para o estabelecimento da
bicicleta segura como modelo viável e comerciável para todos os públicos.
As bicicletas foram popularizadas graças à luta desses grupos sociais e também pela
estratégia de marketing na criação de corridas, exibição em feiras e eventos promocionais,
participação e incentivo dos governos. A própria rainha Vitória chegou a ser fotografada em
uma bicicleta. Ao tempo em que se aguçava a difusão para outros grupos que não eram os
jovens atléticos, a tecnologia foi sofrendo modificações.
Os diversos modelos de bicicletas criados ao longo da segunda metade do século XIX
(Figura 50) provocaram um verdadeiro alvoroço nas cidades, pois retiravam o espaço das
carroças e carruagens movidas pela força animal. Acidentes, atropelamentos e mortes eram
comuns, o que provocava discussões sobre a possibilidade de se criar uma via apenas para os
ciclistas, além de discussão sobre regulamentação da presença desses objetos no espaço
citadino. Essa discussão, que continuará nas primeiras décadas do século XX, ainda é tema de
debates acalorados na atualidade, principalmente após o agravamento da crise climática, da
pandemia do coronavírus e das discussões sobre o direito à cidade.

53 Tradução do autor, no original em inglês: “Technological development should be viewed as a social process,
not an autonomous occurrence. In other words, relevant social groups will be the carries of that process”.
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Figura 50: Diversos artefatos foram criados entre o
século XVIII e XIX, culminando com o consenso
tecnológico que criou a “bicicleta moderna
segura”. Com o acúmulo de tecnologias e
interações sociais, muitos dos sistemas criados para
a bicicleta foram essenciais para a criação do
automóvel. Fonte: domínio público.

Quando pedestres viam as bicicletas, saiam correndo por medo de serem atropelados.
Os ciclistas eram insultados, brigas e lutas entre ciclistas, pedestres e cocheiros são relatos
comuns na Alemanha do final do século XIX, o que evidencia a disputa por esse espaço
compartilhado em formação. Os ciclistas eram acusados de andar “furiosamente” pelas ruas,
principalmente aquelas pavimentadas com madeira na Inglaterra. Ainda no século XIX, a
partir da moda e difusão crescente das bicicletas, restrições começaram a ser impostas no
espaço urbano.
Com o aumento da presença das mulheres a partir da difusão da bicicleta segura,
outros conflitos surgiam. Em 1898, uma mulher fazendo turismo de bicicleta pelo interior da
Inglaterra foi proibida de entrar em um café por conta dos seus trajes “inapropriados”. Ela
levou o caso ao tribunal e se tornou um símbolo do direito feminino. As mulheres tiveram que
lutar não só por uma tecnologia que primeiramente favorecia os “machos”, mas também
contra tratados “científicos” que apregoavam problemas nas mulheres que insistissem em
pedalar: “O dr. Tissiè, por exemplo, afirmava que aquelas que se envolvessem com o ciclismo
corriam o risco de abortar ou ficar estéreis, deixando assim de cumprir sua principal função
social” (MELO, SCHETINO, 2009, p. 117). Entretanto, outros se dedicaram na defesa da
bicicleta, como Ludovic O’Followell com o livro Bicyclette et organes génitaux (1900), que
fazia defesa enfática da bicicleta, apesar de uma visão machista. O livro traz o resultado de
“estudos pessoais” nos dez anos de clínica do doutor O’Followell. No texto ele apresentou
conselhos de qual melhor idade para se iniciar na bicicleta e falou da influência da tecnologia
no aparelho genital de homens e de mulheres, afirmando ser necessário utilizar selins
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diferentes. Também não deixou de alertar sobre a possibilidade de masturbação de mulheres
no selim das bicicletas, com certo ar moralista que condenava as mulheres:
E se, por acaso, um passeio de bicicleta provar uma satisfação genital de
uma ciclista iniciante, não se deve concluir que a bicicleta cria depravadas.
Além disso, na investigação realizada por nós para este trabalho, todas as
respostas foram negativas para essa pergunta: você sente algum prazer de
natureza íntima ao pedalar? A bicicleta não deve, portanto, ser acusada, mas
a ciclista. (O’FOLLOWELL, 1900, p. 72)54

Para Melo e Schetino (2009, p.118), ainda que o discurso médico sugerisse controle,
ele também criava a possibilidade de “legitimar a participação feminina”. Os autores ainda
descrevem a importância da urbanização e das mobilidades na independência das mulheres no
Rio de Janeiro na passagem para o século XX e da luta para as mulheres cariocas se manterem
no ciclismo. A bicicleta ainda rompeu o uso do espartilho já que as mulheres passaram a usar
roupas mais curtas e justas, mudanças que causaram “(…) uma série de preocupações e
muitos foram os debates acerca da pertinência do ciclismo para mulheres” (idem, p. 117). Na
Inglaterra, a discussão sobre os trajes se torna central e uma questão nacional. Antes da
popularização, o uso das bicicletas pelas mulheres foi questionado na era vitoriana, marcada
pelo forte moralismo (BIJKER, 1995, p. 95). Os chamados bloomers foram uma invenção
americana da década de 1850, composta de pantalonas turcas com uma saia na altura do
joelho. Eles receberam o nome de Amelia Bloomer (Figura 51), que os defendia na revista
The Lily, a primeira revista editada por uma mulher. O traje não foi aceito na Inglaterra.

Figura 51: Mulher na bicicleta segura usando o
bloomer (1896-1897). Fonte: Jules Beau
(Collection Jules Bleau/Domínio público).

54 Tradução do autor, no original em francês: “Et si, par hasard, une promenade à bicyclette rèvèle à une cycliste
novice une satisfaction génitale, il ne faut pas conclure que la bicyclette crée des dépravées. Du rest, dans
l'enquête ouverte par nous en vue de ce travail, toutes les réponses ont été négatives à cette question: Éprouvezvous quelque plaisir d'ordre intime lorsque vous pédalez? Il ne faut donc pas accuser la bicyclette, mais la
bicicycliste”.
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Em Salvador, mulheres pedalando parecem ter tido algum impacto no imaginário
masculino a partir de um poema publicado em 1898, intitulado “A Byciclista”, de autoria de
Costa e Silva:
Usa calção de seda axadrezada,
Blusa da mesma seda, essa cocote,
E no rasgado e singular decote
De perolas conduz uma enfiada.
Ella constantemente anda montada
N’uma formosa bycicleta, e o lote
De adoradores que por mais que esgote
Os galantes, trazem-lhe a risada
Por onde passa, a multidão chistosa
Chama-lhe fleur de monde, caprichosa,
Astro das bandas vindas de Pariz;
E’necessário, pois, que ella avantage
Outras mulheres no sportivo traje;
De bycicleta e botas de verniz.55

Entre a sexualização e sedução da pedalada, as mulheres, além de se lançarem nas
ruas, abandonando o confinamento do lar, vão contribuir para modificar costumes e o próprio
artefato. Bjiker (1995, p.85) vai utilizar os conceitos de closure (fechamento, encerramento) e
stabilization (estabilização) dos artefatos tecnológicos. Quando uma controvérsia científica é
encerrada pelos participantes, chega-se a um consenso e fatos científicos são criados. Esse
consenso significa que a flexibilidade de interpretação de um estado de observação
desaparece e, a partir disso, uma única interpretação é aceita por todos. A história é reescrita a
partir de um fechamento de questão e uma controvérsia só será reaberta com um novo fato
relevante. A disputa entre a macho bike e a bicicleta segura é um bom exemplo disso. Agora
que a bicicleta segura existe há mais de um século e é um consenso, estando normatizada, fica
difícil compreender essa questão enquanto ela estava em disputa no século XIX.
Com o consenso tecnológico da bicicleta segura, sua popularização e a decadência das
penny farthing, o número de ciclistas aumentou rapidamente: eram 800 mil na Grã Bretanha
em 1886 e, em 1895, passaram para mais de 1,5 milhão, o que contribuiu para a construção, o
aumento e a melhora de rodovias. A bicicleta moderna foi prontamente absorvida pelos

55 ALMANAK DO ESTADO DA BAHIA: administrativo, indicador e noticioso, 1898, p. 631.
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serviços postais e também pelos militares56, sendo utilizada amplamente durante a I Guerra
Mundial.
A bicicleta se configurou como um artefato material importantíssimo na passagem do
século XIX para o XX, rompendo padrões, possibilitando encontros sociais e sendo
responsável por uma maior presença feminina nos espaços públicos. Ela também passou a ser
símbolo de saúde e bem estar. Seções de jornais dedicavam trechos para defender o uso da
novidade pela população, com tons de ufanismo à civilização e enaltecimento da figura
masculina, a exemplo desta nota em jornal da Bahia, em 1891: “O velocípede é dos meios
gymnasticos de locomoção mais modernos o que deu ao homem civilizado uma nova alegria e
um novo meio de saúde”. O mesmo texto ainda apresentava resultado de pesquisas na
Alemanha comprovando o aumento da capacidade respiratória dos ciclistas: “(…) por isso
não admira que os velocipedistas sempre tenham bom apetite, durmam bem e sejam de bom
humor”57.
Por ser um objeto caro na passagem para o século XX, a bicicleta não teve a mesma
difusão no Brasil como na Europa e Estados Unidos. É evidente que narramos aqui situações
ocorridas no Norte Global e, no caso específico que citam as mulheres, de um tipo de mulher,
provavelmente branca e rica, que podia pagar para ter uma máquina moderna como essa.
Entretanto, no estudo de Melo e Schetino (2009), percebemos que discussões similares em
relação ao comportamento e o uso feminino do artefato também ocorreram no Rio de Janeiro,
mesmo que restrita a determinada classe.
Em Salvador, contamos com registros de como esse tipo de mobilidade impactava a
sociedade a partir dos jornais da época, sendo possível analisar melhor o papel da bicicleta a
partir dos anos 70 do século XX e mais fortemente nos dias de hoje, quando se encontra
totalmente difundida na capital baiana com diversas associações, coletivos e projetos que têm
como foco, inclusive, as mulheres negras, e que retomaremos no Capítulo 4 ao discutir o
direito à cidade. São iniciativas importantes no sentido de estender o direito de uso da
bicicleta para outras mulheres porque, historicamente, e a partir da observação do campo,
afirmo que a bicicleta ainda é um objeto masculino e, em se tratando de segurança na cidade e
56 Como noticiado também na Bahia: “O velocípede entrou no exército francez. A começar do 1 o de maio
próximo, haverá em cada regimento francez 7 a 10 velocipedistas, além de 75 aggregados do estado-maior (…)
Os velocipedistas militares serão considerados como soldados distinctos, tendo 90 réis de gratificação por dia e
direito à meio kilo carne e vinho em todas as comidas”. PEQUENO JORNAL, 03 fev. 1892, p. 2. Três meses
depois, o fato mereceu novo destaque na imprensa baiana: “O velocípede vai ganhando terreno. Após longo
período de experiências, resolveu a França crear secções de velocipedistas no exército”. PEQUENO JORNAL,
06 mai. 1892, capa.
57 PEQUENO JORNAL, 17 out. 1891, capa.
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à ameaça que todos os ciclistas sofrem, as mulheres estão ainda mais fragilizadas quando
fazem uso desse artefato.
Quando comecei a pensar esta tese, queria demarcar a oposição entre os carros e as
bicicletas como ponto central para pensar esse mundo futuro e me parece óbvio, ao andar por
várias cidades do globo, que existe um antagonismo entre essas formas de locomoção,
principalmente quando pensamos na emissão de gases de efeito estufa. Entretanto, o que
descobri durante a pesquisa e de forma surpreendente é que esses dois objetos estavam
ligados umbilicalmente. A criação da bicicleta forneceu uma série de inovações tecnológicas
que deram origem ao carro. Não será estranho perceber que o primeiro automóvel moderno se
tratava de uma espécie de quadriciclo motorizado. O sistema de correntes da bicicleta
moderna foi fundamental para a engenharia automotiva e os tubos inspiraram a criação do
chassi. Além disso, a criação do pneu de borracha, que aumentou o conforto dos ciclistas e
contribuiu para a popularização da bicicleta, foi essencial na produção em massa dos carros.
Não podemos esquecer que a utilização de pneus foi responsável também por uma corrida
pelo látex no Sul Global, o que criou os ciclos da borracha responsáveis por processos
violentos de colonização nos trópicos, em especial na região amazônica.
Depois do boom no final do século XIX e início do XX, a fabricação de bicicletas
diminuiu e muitas empresas europeias entraram em crise que só será superada com a nova
indústria nascente de motocicletas e carros. Esse fato evidencia uma ideia de ciclo do
capitalismo atrelado às ideias da modernidade ligadas à velocidade e ao deslocamento. Apesar
disso, no Capitaloceno, a bicicleta tem recuperado o seu poder de mobilização, não apenas no
que diz respeito à sua ligação histórica com movimentos sociais, mas também na discussão do
espaço público, inaugurando uma nova onda de uso no século atual:
Contando a moda inicial da década de 1890 e o renascimento da bicicleta
nos anos 70, é possível que o século 21 esteja sendo testemunha da terceira
grande era do ciclismo. A National Bicycle Dealers Association58 informou
que as cerca de 14 milhões bicicletas adultas vendidas em 2005 constituíam
o maior número desde 1973. (LONGHURST, 2019, p. 307)59

No Brasil, dados da ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares estimam que, atualmente
58 A National Bicycle Dealers Association é uma associação que desde 1946 reúne fabricantes de bicicleta nos
Estados Unidos. Mais informações sobre NBDA estão disponíveis em: <https://www.nbda.com/>. Acesso em: 27
mai. 2020.
59 Tradução do autor, no original em espanhol: “Contando la moda original de la década de 1890 y el revival de
la bici en los años 70, es posible que el siglo XXI esté siendo testigo de la tercera gran época del ciclismo. La
National Bicycle Dealers Association informó de que los alrededor de 14 millones de bicis para adultos que se
habían vendido en 2005 constituían la cifra más elevada desde 1973”.
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(2020), a frota de bicicletas no país gire em torno de 70 milhões de unidades, sendo a
produção anual de 919.924 bicicletas (2019), considerada a série histórica desde 2010 (com
aumento de 37,8% de unidades em relação a 2018)60. Essa indústria emprega ainda 1,1 mil
trabalhadores/as diretos/as e gera outros 3.500 empregos indiretos. Isso demonstra que a
bicicleta tem retomado um papel de destaque na economia e no que diz respeito à mobilidade,
o que pode sinalizar uma mudança na maneira como temos nos deslocado pelas cidades do
país.
3.2.2. A bicicleta no Centro Antigo de Salvador
O ofício de Felinto Bastos (1912), o qual já afirmei neste capítulo ser o primeiro
tratado moderno sobre mobilidade e ordenamento do espaço urbano em Salvador, tem nas
bicicletas uma das suas principais preocupações. A maneira como o jurista descreve o artefato
deixa a entender que os velocípedes já causavam alguma desordem no espaço citadino. Para
Felinto, as bicicletas precisavam contar com algum tipo de luz, o que me leva a deduzir que
elas circulavam à noite pelo centro da cidade. Se Bastos também clama pela necessidade de
“regras” para circulação dos velocípedes, a exemplo do que acontecia em Paris, isso significa
que eles já existiam em um bom número a ponto de concorrerem com as outras formas de
mobilidade. O jurista ainda fala sobre preocupações pontuais: as bicicletas deveriam ser
usadas por maiores de 14 anos acompanhados por pessoa mais velha; a pintura delas deveria
ser fosca porque se brilhante assustaria os animais que transitavam pelas vias públicas
(BASTOS, 1912, p.5); afirmações que nos levam a imaginar que esses fatos aconteciam, pela
ênfase com que ele defende a regulamentação:
Entre nós é preciso que se faça algo mais do que existe no tocante à
prevenção onde há comerciantes e perigos de locomoção acelerada; não é
possível que nos furtemos aos progressos das indústrias, mas que a lei seja
respeitada e se faça sentir, dê logo boa direção à circulação das novas
máquinas, dos aparelhos aperfeiçoados da viação moderna. (idem, p. 6)

Em outro trecho do manuscrito, não completamente legível, Felinto continua a
reclamação contra os ciclistas, principalmente na parte da noite, quando as ruas estavam
movimentadas com bondes, automóveis e quando “vários ciclistas em confusão, em
vertiginosa disparada”, disputavam o espaço com os outros modais como se fosse uma
competição (ibidem, p. 7). Desde 1866, os bondes já estavam sendo implantados e
dominavam a cidade se estendendo pela Barra, Rio Vermelho e Cidade Baixa
60 Dados sobre o setor de produção de bicicletas e motocicletas estão no site da Associação, disponível em:
<http://www.abraciclo.com.br>. Acesso em: 27 mai. 2020.

198
(VASCONCELOS, 2016, p. 259-260), sendo que primeira linha elétrica foi inaugurada em
1897.
A maneira como o jurista descreve a Salvador do ano 1912 leva-nos a pensar na
efervescência de cidade e no impacto das invenções modernas no cotidiano urbano. Mas, os
conselhos de Felinto não foram ouvidos, apesar da construção da Avenida Sete de Setembro,
em 1915, não deixar de ser uma resposta para o alargamento das ruas na tentativa de um
maior disciplinamento. No mesmo ano dos escritos do jurista, não foi raro encontrar notícias
sobre atropelamentos de pessoas por automóveis, além de eventos envolvendo outros
veículos, como um acidente relatado na Baixa dos Sapateiros, com a morte “instantânea” de
um animal de carga pelo “automóvel 42”. A nota ainda trazia a informação de que o “dono do
animal vae requerer indemnisação”61.
Pelo menos desde 1879, bicicletas já faziam parte da vida de Salvador. A partir da
década de 80 do século XIX, a importação62 desses artefatos da Europa tornou-se bastante
frequente, além de serem negociados em leilões63. Curioso notar que, nos anúncios de
corridas64 de cavalos que aconteciam no hipódromo da capital baiana, alguns animais
recebiam o codinome de “velocípede”, provavelmente na tentativa de atribuir um caráter de
velocidade ao animal e cuja representação da velocidade era encarnada pela bicicleta.
A popularização do artefato tecnológico começou a agenciar outros campos da cultura.
Em 1881, o Teatro São João, localizado na Praça Castro Alves, anunciava a apresentação de
“O Velocípede”, “cansonetta cantada por Mr. Manoel Martins” 65. Antes do domínio dos
carros, é a bicicleta quem povoava o imaginário e se constituía como o objeto de desejo da
elite, sendo símbolo do progresso e da velocidade. Uma nota em jornal da soterópolis
noticiava o Bicycle Touring Club com 300 membros espalhados pela Europa. O objetivo da
associação era “(…) facilitar as grandes viagens em velocípede”, já que muitos “velocemens
foram este anno a Genebra e eram esperados muitos mais durante o mês de setembro (...)” 66.
Já a loja A Parisiense, localizada na Rua Conselheiro Dantas, no atual bairro do Comércio,
anunciava67 semanalmente a venda de “cavalos mecânicos”, “especie velocípede” próprio
para “creanças”. E aqui imagino um objeto semelhante ao celerífero. A popularidade das
61 GAZETA DE NOTÍCIAS, 14 set. 1912, capa.
62 Notas de importações publicadas em jornais listavam velocípedes entres os itens importados. O MONITOR,
16 fev. 1881, 28 jul. 1881; DIÁRIO DA BAHIA, 09 mar. 1889, p. 4; e RELATÓRIO DOS TRABALHOS DO
CONSELHO INTERINO DE GOVERNO DA BAHIA, ano 1889, edição 1, p. 129.
63 Lista de objetos a serem leiloados no DIÁRIO DA BAHIA, 27 jun. 1889, p. 3.
64 DIÁRIO DA BAHIA, 17 mar. 1889, p. 3.
65 GAZETA DA BAHIA, 08 jul. 1881, p. 2.
66 O MONITOR, 17 nov. 1881, p. 2.
67 O MONITOR, 26 out. 1879, sp.
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bicicletas na época também fica comprovada pelas corridas com velocípedes, diversão
“especialmente para crianças” no clube Polytheama, no centro de Salvador. Nos jornais da
cidade também eram divulgadas novidades envolvendo a bicicleta, a exemplo do “velocípede
harmonioso”, na Alemanha. O “terrível invento”, nas palavras do jornal, podia tocar música
durante as pedaladas: “O aparelho é adaptado ao guidão e posto em movimento pela roda
dianteira: pode tocar durante uma hora, se o cyclista regular a Velocidade de modo que não
exceda 10 milhas por hora”68.
O fato é que com a propagação e divulgação da bicicleta desde o final do século XIX,
a cidade passava a conviver com uma nova forma de locomoção. O choque entre os diversos
modais parecia inevitável diante da mudança repentina da paisagem urbana. Notícias de
atropelamento eram recorrentes nos jornais das primeiras décadas do século XX. Mas não
eram apenas os carros, as bicicletas também faziam suas vítimas. Em 1913, uma nota na
Gazeta de Notícias com o título “Apanhado por uma bycicleta” informava que o menor
Miguel Ribeiro dos Santos fora atropelado por uma bicicleta, “ficando bastante ferido em uma
perna”69. Em 1915, no Terreiro de Jesus, também chamado de Praça XV de Novembro, o
jornal noticia70 que o “Mao cyclista” José dos Santos foi preso por atropelar e ferir uma
criança, ficando detido na delegacia da Sé. Em 1927, O Combate noticiou outro grave
acidente no bairro de Nazaré, quando o guidão escapa da mão do ciclista “apaixonado e
infatigável”, Luiz Nascimento, e ele se choca contra o muro e teve que ser atendido no Posto
Central da Assistência: “A vítima é preta, tem 37 annos, é solteiro e reside no Barbalho” 71. Foi
a primeira notícia encontrada que demarcava a cor do ciclista demonstrando, provavelmente,
que, no final dos anos 20, a bicicleta já se tornava um objeto mais acessível. Em 1930, a
repercussão do aparecimento de um zepelim alemão nos céus da capital baiana, em maio,
competia com uma notícia curta com o título “Foi atropelado por uma bicycleta” 72. O fato
aconteceu na Rua da Poeira, no Centro Antigo, atual bairro de Nazaré: Gilberto Antunes
Gaspar fraturou a tíbia direita no terço médio depois do acidente. O senhor foi socorrido pela
ambulância da “Assistência” e ficou na enfermaria “até poder se retirar”.
Em geral, as notícias de atropelamento seguem um roteiro curioso. Apesar da
divulgação do nome da vítima, com raríssimas exceções, quase nada sabemos sobre o agente
do acidente, sequer se ele foi punido. Em relação aos acidentes e atropelamentos provocados
68 CIDADE DO SALVADOR, 01 set. 1898, capa.
69 GAZETA DE NOTÍCIAS, 05 mai. 1913, capa.
70 A NOTÍCIA, 09 mar. 1915, p. 3.
71 O COMBATE, 18 ago. 1927, p.6.
72 DIÁRIO DA BAHIA, 24 mai. 1930, p. 2.
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por automóveis, comuns e frequentes, a não identificação do agente será uma prática
jornalística comum pelo menos até as primeiras décadas do século XX.
Tal camaradagem não surpreende, levando-se em conta o pensamento da época cujo
fiel retrato se explana em discurso proferido pelo engenheiro civil J. C. da Gama e Abreu,
durante a Semana do Urbanismo de 1935. Membro da comissão, Gama usava de ironia e de
malabarismos retóricos para justificar o caos no trânsito de Salvador nos anos 30, criticando
pedestres que insistiam em ficar no meio da rua e também a brutalidade dos carros, mas sem
deixar de dar razão para os últimos:
Por outro lado os que guiam automóveis acham (e, naturalmente, elles lá
teem as suas razões) que a rua é feita para elles. Vamos, portanto, correr,
esbarrar, atropelar ou quebrar ossos alheios ou próprios, fiados (e com razão
ainda) em que “só se morre uma vez” e em que: “o guarda é camarada”. É
por isso que os postes, as vezes, dão pra caminhar de encontro aos carros
(nunca se bate n´um poste sem um motivo excepcional, está claro), ou que
vão queixas à polícia porque o chauffer não parou para pedir desculpa ao
atropelado. (SEMANA DE URBANISMO, 1937, p. 76 – grifo e grafia
originais do autor)

Gama acreditava que o zoneamento poderia resolver questões culturais que estavam
arraigadas desde a fundação da cidade de Salvador. A retórica violenta do palestrante visava
convencer os ouvintes da necessidade de “zoneamento” e, claro, no qual pedestres, ciclistas e
todas as outras formas de se locomover pela cidade teriam menos direito que o modal
motorizado. Esse conflito e disputa permeiam toda a história moderna do Centro Antigo que
historicamente sempre foi local de caminhantes.

Figura 52: Fac-símile da edição do jornal A Manhã, do
Rio de Janeiro, do dia 28 de julho de 1929, narrando a
aventura de Rubens Pinheiro. Fonte: Lucas Froés.
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No cenário de disputa pelo espaço urbano, a bicicleta resiste, firma-se como um
personagem coadjuvante, mas que também era protagonista de momentos belíssimos no
Centro Antigo, mesmo no início da propagação dos carros. No dia 15 de março de 1927,
Rubens Pinheiro, que ainda não tinha completado 18 anos, despediu-se da família em Santo
Amaro da Purificação e foi até a porta do Diário de Notícias, que ficava na Rua Santos
Dumont, no Comércio. Com cerca de 100 ciclistas que o acompanharam até a sede do jornal,
Pinheiro anunciava a sua empreitada épica: pedalar de Salvador até a cidade de Nova Iorque.
A chegada de Rubens aos Estados Unidos foi registrada pela Rádio Americana, segundo nota
“De Bahia a New York em bycicleta” 73. O santo-amarense franzino de 65 kg e 1,70 metros
passou dois anos pedalando 15.750 quilômetros e atravessando a fronteira de 11 países com
sua bicicleta Opel. Antes disso, aos 16 anos, Rubens caminhara da Bahia até o Rio de Janeiro.
Rubens torna-se assim um corpo dissidente que, avesso às influências subjetivas e impactos
da difusão dos automóveis em pleno anos 20, desloca-se no continente com a força de seu
próprio corpo (Figura 52).
A façanha de Rubens está descrita na publicação do autor intitulada “Raid em bicicleta
– herói esquecido” com redação final de Archimino Ornellas 74, cunhado de Rubens. O ciclista
chegou a ser recebido pelo presidente Washington Luís, quem diria, o mesmo que,
parafraseando Henri Ford, afirmara que governar no Brasil era sinônimo de construir estradas.
A popularidade da bicicleta em Salvador no final do século XIX e início do século XX
também pode ser comprovada pelas competições. Encontrei o registro de competições de
bicicleta em 188975, no hipódromo da cidade, em 191576, no bairro do Rio Vermelho e, em
192077, na região central de Salvador, surpreendentemente, em um dia chuvoso. A capital
baiana também era rota de ciclistas que se aventuravam em viagens de longa distância,
principalmente aquelas que davam volta ao mundo. Uma notícia, de 1926 78, falava de “dois
esbeltos e fortes rapazes, typos de verdadeiros sportmen”, os poloneses Hellmut Pupp e
Rudolf Siwon, que visitaram a redação do jornal para falar sobre a viagem que duraria seis
anos. Os novos artefatos estimulavam pessoas a se deslocarem em distâncias cada vez
73 O COMBATE, 17 ago. 1927, p. 6.
74 Rubens Pinheiro recebeu algumas homenagens antes de morrer, em 1981, aos 72 anos. Informações
complementares sobre a viagem até Nova Iorque podem ser lidas no texto “A desconhecida história de Rubens
Pinheiro, o homem que pedalou de Salvador a Nova Iorque”, de autoria de Lucas Fróes, em 05 set. 2016,
disponível em: <https://medium.com/@projetotransite/a-desconhecida-hist%C3%B3ria-de-rubens-pinheiro-ohomem-que-pedalou-de-salvador-a-nova-iorque-1b8ea84738b6>. Acesso em: 28 mai. 2020.
75 O SPORT, 10 fev. 1889, capa.
76 A NOTÍCIA, 09 dez. 1915, p. 2.
77 A MANHÃ, 03 ago. 1920, p. 3.
78 A CAPITAL, 20 out. 1926, capa.
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maiores e os chamados raids (incursões, em inglês) são considerados a “epidemia da época”,
de acordo com um jornal que relatou a viagem de Rubens Pinheiro: “Agora mesmo acaba de
partir dessa capital com destino a magestosa New York um aventureiro em defesa… cavando
a vida em bycicleta, tendo apenas no bolso uma única cédula de 10$!!!” 79. Mesmo em fins do
século XX, a bicicleta não passa desapercebida em sua presença pela cidade: são
competidores baianos, corridas e estrangeiros de passagem. Encontrei em arquivos de jornais
de 198180 o relato da passagem do francês Bernard Colson por Salvador. Ele realizou viagem
de bicicleta pelas Américas, tendo circulado 42 mil quilômetros. Por curiosidade, fiz uma
busca pelo nome do francês na rede social Facebook e o encontrei. Colson, hoje um homem
de mais de 60 anos, me relatou suas impressões sobre o trânsito e de como foi pedalar na
Salvador dos anos 80. O ciclista disse que gostou da “atmosfera africana” de Salvador e que
essa experiência o levou, posteriormente, a pedalar pelo continente africano. Colson também
me relatou um tráfego perigoso onde ninguém respeitava as leis de trânsito81.
A partir dos anos 60, o impacto dos automóveis, principalmente na região central da
cidade, virou tema de debates públicos nos jornais. Nessa mudança de percepção dos prós e
contras do modal motorizado, a bicicleta emerge como antagonista e símbolo de uma vida
simples e saudável. Curiosamente, há uma mudança em relação às propagandas do início do
século que louvavam a presença do automóvel. Nos anos 60, eles passaram a ser substituídos
pela figura da bicicleta e até mesmo de triciclos, nem que para isso fosse preciso estabelecer
conexões surreais entre ciclismo e tabagismo (Figura 53).

Figura 53: com o início da crise da mobilidade
individual, o automóvel perde espaço para a
bicicleta nas propagandas. Nessa propaganda,
além de atrelar a bicicleta ao tabagismo, as
mulheres continuam funcionando com um
acessório para o exibicionismo dos homens.
Fonte: A TARDE, 05 ago. 1963, p. 5.

79 A CAPITAL, 16 mar. 1927, p. 3.
80 JORNAL DA BAHIA, 02 jul. 1981, p.
81 A entrevista completa está disponível em: <https://gregosebaianos.wordpress.com/2020/06/14/dos-caminhossurpreendentes-de-uma-pesquisa-de-doutorado/>. Acesso em: 14 jun. 2020.
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A difusão do modal foi suficiente para a cidade promover torneios como os que já
aconteciam na Europa, como a VII Volta da Cidade de Salvador 82 de 1962, tendo como
largada e chegada o Largo do Campo Grande. Um evento que demonstrava fôlego em sua
sétima edição, supostamente com início em 1955. Na edição de 1962, pelo menos 100
participantes concorreram na prova que, do Campo Grande, seguia pela Barra até Itapuã,
voltando pela Estrada Velha de Campinas (atual Estrada Velha do Aeroporto), BR 324, Retiro,
Barros Reis, Baixa dos Sapateiros, Carlos Gomes até voltar novamente ao Largo do Campo
Grande.
Dos anos 60 até a atualidade, a bicicleta modificou o seu status, passando de objeto
esportivo para um objeto essencial na vida urbana, se transformando em artefato de
locomoção para muitos/as trabalhadores/as. Atualmente, ela volta ao centro da discussão por
conta dos/as jovens que trabalham com aplicativos de entrega e, vale destacar e enfatizar, sem
condições mínimas de assistência e em trabalhos bastante precários e arriscados. Em 01 de
Julho de 2020, trabalhadores/as que atuam no setor de entregas por meio de aplicativo
realizaram a primeira paralisação da categoria em todo o Brasil com apoio de diversos/as
entregadores/as, entre esses, o chamado coletivo Entregadores Antifascistas. Paulo Galo,
membro do coletivo, postou na rede social Twitter, uma frase: “Nós, entregadores,
trabalhamos com uma tecnologia do século XXI, mas os direitos são do século XVIII”. O
objetivo da greve foi fazer com que as três empresas que dominam o setor (Ifood, Rappi e
Uber Eats) tivessem uma política de transparência em relação aos pagamentos83.
As altas taxas de desemprego no Brasil levaram a precarização do trabalho
principalmente entre os jovens de 18 a 29 anos que têm encontrado nesse serviço uma foram
de sobrevivência. No dia 06 de julho de 2019, o entregador da empresa Rappi, Thiago Dias de
Jesus, de 33 anos, foi vítima de um AVC enquanto realizava entregas na cidade de São Paulo,
vindo a falecer em 48 horas, sem nenhum tipo de assistência. A União de Ciclistas do Brasil
emitiu uma nota84 pública de repúdio ao sistema de precarização dos/as entregadores/as.
Nesse ponto, parece-me urgente uma pesquisa específica sobre juventude e uso da
bicicleta para o trabalho com aplicativos de entrega. Em 2018, na cidade de São Paulo, a
Aliança Bike realizou um inquérito para descobrir o perfil dos entregadores ciclistas de
aplicativo. Foi a primeira pesquisa quantitativa com essa população. Um dos dados mais
82 A TARDE, 27 out. 1962, contra capa.
83 Uma matéria sobre o assunto foi publicada no site da BBC Brasil, em 22 jun. 2020 e disponível em:
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53124543>. Acesso em: 29 jun. 2020.
84 A nota da UCB está disponível em: <https://uniaodeciclistas.org.br/posicionamentos/nota-publica-emrepudio-ao-sistema-de-precarizacao-dos-entregadores/>. Acesso em: 30 jun. 2020.
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impressionantes é que 75% dos 270 entrevistados/as trabalhavam até 12 horas/dia, sendo que
30% pedalavam mais de 50 km/dia e a média salarial era de R$ 936,00. A média de idade era
de 24 anos, 71% se declararam negros e apenas 03 se declararam mulheres (1% da amostra) 85.
Com a observação direta do campo pude notar que é intensa a atividade dessa modalidade de
ciclismo no Centro Antigo de Salvador e que os/as entregadores/as são, em sua maioria,
jovens negros com idade inferior aos 25 anos, aparentemente.
Apesar dessa questão envolvendo a precariedade trabalhista, as bicicletas têm
contribuído para a construção de uma outra cidade, modificando a paisagem urbana. Cada vez
mais pessoas se mostram dispostas a enfrentar o trânsito. Em 2015, uma parceria nacional
pela mobilidade da bicicleta realizou uma pesquisa para traçar o Perfil do Ciclista Brasileiro.
Uma nova pesquisa foi aplicada em 2018, mas infelizmente Salvador ficou de fora. Na
pesquisa de 2015, realizada pela Associação Transporte Ativo 86, foram entrevistados/as 5.012
ciclistas em dez cidades das diferentes regiões brasileiras, incluindo a capital baiana. O
relatório afirma:
Estamos vivenciando o nascimento de uma cultura de mobilidade urbana
emergente – focada nos pedestres e ciclistas – em resposta aos desafios
sociais, econômicos e ambientais enfrentados pela sociedade brasileira.
(PERFIL DO CICLISTA BRASILEIRO, 2015, p. 3)

De acordo com esses dados, em Salvador, 69,4% dos ciclistas afirmaram pedalar cinco
ou mais dias por semana, 52,6% deles usavam a bicicleta como meio de transporte a menos de
cinco anos, 11,8% combinavam a bicicleta com outras modalidades de transporte, 35%
possuíam renda entre um e dois salários mínimos, 56,3% levavam entre 10 e 30 minutos nas
viagens de bicicleta e 29,7% deles tinham entre 25 e 34 anos. O relatório não traz informações
detalhadas sobre o gênero dos/as ciclistas, mas afirma na introdução que a grande maioria é
masculina.
A praticidade e rapidez, seguida pela questão da saúde e dos custos com o transporte
foram as principais motivações para começar a utilizar a bicicleta como transporte público.
Para os/as ciclistas de Salvador, os principais destinos das viagens eram trabalho (84,5%),
lazer (81,2%), compras (67%) e escola ou faculdade (23,2%). A infraestrutura cicloviária era
motivação para pedalar para 54,8% dos/as entrevistados/as em 2015. Rapidez e praticidade
eram as principais motivações para continuar pedalando para 37,3% dos/as entrevistados/as e
85 A “Pesquisa de perfil dos entregadores ciclistas de aplicativo” (2019) está disponível em:
<http://aliancabike.org.br/wp-content/uploads/2020/04/relatorio_s2.pdf>. Acesso em: 08 out. 2020.
86 Informações sobre a Associação estão disponíveis em: <http://transporteativo.org.br>. Acesso em: 01 jun.
2020.
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a educação no trânsito e falta de infraestrutura cicloviária foram os principais problemas do
dia a dia, relatados por 43,9% e 32,4% dos/as entrevistados/as, respectivamente.
Sobre o uso da bicicleta nos deslocamentos de Salvador, Rocha (2014) apontou ainda,
a partir dos dados da Secretaria de Infraestrutura e Transporte do Estado da Bahia SEINFRA, que dentre os motivos das 10.915 viagens de bicicleta ocorridas na cidade em
2012, 70% delas eram por trabalho (7.665 viagens) e 10% para idas à escola (1.119 viagens),
se configurando como os dois principais motivos para o uso do modal e se aproximando dos
dados apresentados na pesquisa de 2015.
Em resumo, esses dados revelam que a bicicleta é utilizada em sua maioria por
pessoas de baixa renda, por trabalhadores, estudantes e que a infraestrutura cicloviária é um
fator importante para o aumento de ciclistas e na motivação para pedalar mais. Alguns pontos
que essas pesquisas refletem estão sugeridos nos dados que apresento na próxima seção, com
exclusividade, fruto de uma parceria com a empresa Tembici.
Por fim, com a atual estrutura urbana e configuração da cidade é muito difícil que
novos/as ciclistas tenham vontade de se aventurar pelo trânsito, pois disputar a rua com os
carros costuma ser um processo desgastante e, muitas vezes, aterrorizante, quando não mortal.
São “finas educativas” de ônibus, de carros que passam em alta velocidade, ofensas e uma
total falta de empatia e respeito por aqueles/as que não estão em carros. Comprovei esse
ambiente hostil em etnografias que realizei no primeiro semestre de 2019, principalmente em
pedaladas no trajeto Ondina - Praça da Piedade e vice-versa, além de observações diretas no
Centro Antigo. São situações que revelam a violência contra ciclistas:
No Campo da Pólvora, o sinal estava fechado para os carros e tinha um
ciclista obedecendo a sinalização. Quando abriu o verde, ele seguiu seu
caminho, sentido Fonte Nova e foi interceptado por um carro branco, modelo
popular, com dois homens dentro. O passageiro do carro abriu o vidro e
começou a xingar o ciclista e disse: “Você tem que ficar no canto, sai da
rua”. O homem abriu a porta do automóvel e ameaçou agredir o ciclista
quando esse tentou argumentar. O ciclista era negro, não tinha capacete e
estava de bermuda. Eu percebi que o ciclista ficou completamente desolado.
Tive vontade de chorar, de avançar contra o carro, mas fiquei sem reação, foi
tudo muito rápido, no meio do trânsito, na hora do rush. O motorista, antes
de arrancar com o carro, notou que eu era espectador da cena e lançou um
olhar firme e inquiridor sobre mim. Assim que o carro se foi, o ciclista
retomou rapidamente seu rumo87.

São cenas recorrentes na cidade, principalmente na área central onde as ruas são
disputadas metro a metro por pedestres, ciclistas, ônibus, vans e pelos donos das ruas: os
carros. Estima-se que os acidentes com sinistro envolvendo ciclistas tenham crescido 36% na
87 Caderno de Campo 1, 16h30, 14 abr. 2019, p. 3.
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Bahia, segundo dados da ABRAMET – Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Ainda
assim, em Salvador houve uma redução de 43% de sinistros, caindo de 56 ocorrências, em
2019, para 13, até agosto de 202188. Esses dados são divergentes dos apresentados pela
Transalvador - Superintendência de Trânsito do Salvador. Segundo a superintendência, no
primeiro semestre de 2021 foram 61 sinistros envolvendo ciclistas com 49 feridos e quatro
mortes. Apesar disso, o número representa uma queda de 23% nas ocorrências em relação ao
mesmo período, em 2019, quando foram registrados 80 acidentes89.
Mesmo com tanta ameças num trânsito violento, os/as ciclistas resistem. E aqui só me
lembro do artista Paulo Bitenca90, morto pela Covid 19 em Junho de 2020. Em mais de uma
década em Salvador, a imagem que tenho de Bitenca é de um homem pedalando por todos os
cantos da cidade, independente da distância. A bicicleta de Bitenca era um modelo único,
adaptado com longo guidão, no qual ele ficava reclinado. Eu me alegrava quando o
encontrava pela cidade de Salvador. Trocávamos muita informação sobre pedalar na cidade.
Da mesma forma, Fran Demétrio, doutora em Saúde Pública, era uma entusiasta da
bicicleta como forma de transitar pela cidade e conhecer pessoas. Transfeminista, Fran foi
uma das mais importantes figuras quando se fala em direito, visibilidade e representatividade
travesti. Conheci Fran na rua, pedalando alegremente e tentando encontrar uma bicicleta
disponível no aplicativo Tembici, do qual também era usuária. Apenas depois, participando de
um Simpósio no Rio Grande do Sul e no mesmo Grupo de Trabalho, descobri quem ela era e
a importância de sua trajetória. Desde então, era sempre uma alegria o nosso encontro nas
ruas sempre ameaçadoras para ciclistas e pessoas trans e travestis, dissidentes à sua maneira.
Fran faleceu em 2020 e deixou uma lacuna nas intersecções entre mobilidade e gênero.
Bitenca e Fran eram exemplos do que penso ser um corpo dissidente em uma cidade
motorizada. Que o exemplo e a prática dessas duas pessoas queridas jamais sejam esquecidos.

88 Mais dados sobre a variação no número de sinistros estão em reportagem do jornal A Tarde, publicada em 19
ago. 2021, disponível em: <https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2184829-dia-mundial-do-ciclistaacidentes-cresceram-36-na-bahia>. Acesso em: 20 ago. 2021.
89 Dados disponíveis em reportagem do jornal A Tarde, publicada em 18 ago. 2021, disponível em:
<https://www.atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2184793-rede-cicloviaria-aumenta-mais-de-610-emoito-anos>. Acesso em: 20 ago. 2021.
90 Paulo Bitenca ganhou um obituário no jornal Folha de S. Paulo, em 30 jun. 2020, disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/estudante-aos-64-anos-fotografo-morre-de-covid-emsalvador.shtml>. Acesso em: 01 jul. 2020.
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Figura 54: Paulo Bitenca, um corpo
dissidente nas ruas de Salvador, morto
aos 64 anos, vítima da Covid-19.
Homenagem do cartunista Caó Cruz
Alves. Fonte: página do Facebook do
artista.

3.2.3. O compartilhamento de bicicletas: aplicativo e sistema Tembici
Tecnologias recentes e inovações estão remodelando as cidades ao redor do globo:
compartilham-se dados, músicas, casas, assentos em carros para viagens de curta e longa
distância. Na cidade de São Paulo até guarda-chuvas são compartilhados 91. Com o celular e o
aumento do potencial da rede de dados, essas tecnologias estão em franca expansão. O mundo
móvel e as mobilidades aqui ganham contornos inimagináveis e um campo imenso a ser
pesquisado.
O compartilhamento de bicicletas foi uma das primeiras soluções tecnológicas desse
tipo e começou nos anos 60, de forma tímida, em Amsterdã. A França também tem tradição no
compartilhamento de bicicletas e hoje possui sistemas e aplicativos similares para o
compartilhamento de carros em diversas cidades, modificando de maneira radical o modo de
se mover nelas.
Em 2015, existiam aproximadamente 1,2 milhão de bicicletas compartilhadas
acessíveis ao público em todo o mundo. Estimava-se que, em 2017, dos 1.600 sistemas de
compartilhamento de bicicletas em operação, 95% deles funcionavam há mais de uma década
(MOON-MIKLAUCIC et al., 2018), mostrando o potencial de permanência dessa tecnologia.
Os chamados BSSs - Bicycle-sharing schemes (Esquema de compartilhamento de bicicletas)
têm evoluído ano a ano e estão cada vez mais sofisticados, lutando contra o roubo desses
objetos, vandalismo, com opções variadas de pagamento e distribuição pela cidade para além
das áreas centrais. Mas não basta haver demanda, está comprovado por estudos que “a

91 O Rentbrella possui mais de 400 pontos de compartilhamento de guarda-chuvas em São Paulo (SP).
Informações sobre o aplicativo estão disponíveis em: <https://www.rentbrella.com/>. Acesso em: 03 jun. 2020.
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vontade e liderança políticas são essenciais para o sucesso de qualquer sistema de transporte
urbano” (MOON-MIKLAUCIC et al., 2018, p. 3)92.
No Brasil, as iniciativas nesse campo têm cerca 10 anos. Chamado de Bike Itaú, no
início de sua operação em 2011, atualmente (2020) o serviço de compartilhamento de
bicicletas tem a logística do Grupo Tembici e é administrado por esse grupo nas cidades de
São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA). A partir
de 2017 e 2018, o sistema passou por uma grande mudança com novas bicicletas de alumínio
produzidas por uma empresa canadense, com aro 24 e sistema de freios roller brake nas duas
rodas, considerado mais seguro. O novo sistema foi disponibilizado em Salvador a partir de
2018 (Figura 55).

Figura 55: Mapa das estações do sistema Tembici na cidade de Salvador em junho de 2020. A distribuição das
estações se concentra na orla da cidade e sem nenhuma capilaridade para as periferias. Fonte: Tembici/Google
Maps.

Ainda patrocinado pelo Banco Itaú, o que é motivo de crítica de muitos cicloativistas
que se recusam a utilizar, o sistema Tembici em geral funciona em parceria com as prefeituras
locais. Em Salvador, o sistema está ligado ao Movimento Salvador Vai de Bike 93, um
programa da prefeitura municipal criado em 2013 como uma das respostas da administração
da cidade às Jornadas de Junho de 201394.
O aplicativo possui caráter elitista, primeiro pela distribuição das estações, que não
atinge a periferia da cidade, segundo porque o sistema exige que o usuário tenha um cartão de
92 Tradução do autor, no original em inglês: “Political will and leadership are essential for the success of any
urban transport system”.
93 O movimento está alicerçado em sete eixos estratégicos: Infraestrutura, Sistema de bicicletas compartilhadas
(Tembici e bicicletas azuis da prefeitura); Ações educativas; Incentivo e captação de novos públicos; Urbanismo
e
sustentabilidade;
Esportes;
e
Turismo.
Mais
informações
disponíveis
em:
<http://www.salvadorvaidebike.salvador.ba.gov.br>. Acesso em: 17 set. 2021.
94 Tratamos desse assunto com mais detalhe no capítulo 2 desta tese quando falamos das relações das revoltas
urbanas com a questão da mobilidade ao longo dos séculos XIX e XX.
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crédito para fazer um dos planos: anual (R$100), mensal (R$ 10) e diário (R$8), embora seja
possível assinar um plano na sede física da empresa levando comprovante de residência e
documento com foto. A bicicleta é liberada a partir de um aplicativo instalado no celular, mas
também pode acontecer diretamente no totem para os planos diários. Além disso, as bicicletas
podem ser retiradas utilizando o Salvador Card (após cadastro), bilhete de integração do
transporte público municipal, que também foi implantado em 2014 como reivindicação das
manifestações de 2013.
Com exceção de São Paulo, onde o sistema funciona 24 horas, em Salvador, as
bicicletas podem ser compartilhadas entre 5h da manhã e 22h30 95. O período de utilização das
bicicletas por viagem é de 45 minutos, de segunda à sexta, e de 90 minutos aos finais de
semana, sendo cobrado R$3 para os primeiros 30 minutos excedentes. O intervalo entre uma
viagem e outra é de 15 minutos, não havendo limite para viagens ao longo do dia. Apesar
dessas regras, no caso dos minutos excedentes, nunca fui cobrado por usar a bicicleta além
dos 45 minutos e já ouvi relatos de outros ciclistas que também não foram cobrados. O
usuário retira a bicicleta de um totem e deve devolver em outro, garantindo que o artefato
esteja bem preso à estação.
Desde o início de sua implantação, já fiz uso do sistema em diversas cidades
brasileiras com destaque para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e, obviamente,
Salvador. Minha intenção em analisar os dados do Tembici foi uma maneira de confirmar a
presença de ciclistas no CAS, já que uma investigação mais profunda sobre esse modal na
área significaria um investimento financeiro em pesquisa abrangente com equipe profissional,
realidade que se torna totalmente inviável diante da deficiência e precariedade dos nossos
programas de pós-graduação e da falta de apoio das agências de pesquisa.
Assim, em contato com a empresa responsável pela logística do aplicativo e depois de
uma longa espera e explicações sobre o projeto, assinei um termo de compromisso em relação
à confidencialidade dos dados96 em Maio de 2019. A empresa forneceu números sobre viagens
do sistema em toda a cidade de Salvador no período de Abril de 2018 e Abril de 2019. Esses
dados continham informações sobre retirada e entrega da bicicleta, a estação correspondente
com detalhes de dia, mês, ano e horas exatas, tempo de uso, além da idade e sexo 97 do usuário.

95 Mais informações sobre o sistema estão disponíveis em: <https://bikeitau.com.br/bikesalvador/comopodemos-te-ajudar/>. Acesso em: 02 jun. 2020.
96 O termo com 10 cláusulas diz que a empresa não garante a falta de erros ou precisão dos dados.
97 Sexo é a categoria usada pela empresa em seu sistema, o que demonstra que os dirigentes pensam sexo e
gênero como sinônimos.
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Com alguma insistência consegui o número de usuários nesse período, estimado em 33.782
pessoas.
Minha metodologia na análise e interpretação desses dados foi, em primeiro lugar,
recortar os milhares de dados disponíveis em 13 tabelas, articulando os bairros do CAS que
continham as estações Tembici como emissoras e receptoras de viagens do sistema. Ou seja,
me interessavam todas as viagens da cidade que tiveram como destino final o Centro, assim
como todas as viagens que saíram das estações centrais com qualquer outro destino.
Os dados não eram georreferenciados, de modo que, no que diz respeito às distâncias,
tive que analisar trajeto por trajeto utilizando como ferramenta o Google Maps, pelos menos
no que diz respeito à distância mínima entre as estações, já que não era possível estabelecer o
percurso exato realizado pelo usuário. Então preciso enfatizar que grande parte desses dados
estão subdimensionados, ou seja, provavelmente o percurso realizado pelas viagens foram
maiores. Graças ao conhecimento que tenho da cidade de Salvador, dos percursos utilizados
pelos ciclistas no centro da cidade, e isso leva em conta rotas que oferecem menos riscos à
vida, foi possível calcular o tempo médio entre as estações. Então se um ciclista gasta, em
média, 10 minutos pra se deslocar do Largo do Campo Grande ao Porto da Barra e nas
informações fornecidas pelo sistema Tembici eu vejo que esse percurso foi feito em 45
minutos, temos algumas possibilidades: a pessoa parou algumas vezes durante o trajeto, ela
foi em uma velocidade menor ou ela realizou um percurso maior. Como supostamente há
cobrança para percursos que excedam os 45 minutos, tudo me leva a crer que algumas dessas
viagens percorreram distâncias maiores. Como essas variáveis eram impossíveis de serem
calculadas pela falta de georreferenciamento da bicicleta, preferi considerar a distância
mínima entre a estação de retirada e a de entrega. Da mesma forma, bicicletas que foram
retiradas, por exemplo, no Campo Grande e entregues no Campo Grande, ou seja, na mesma
estação (o que representou aproximadamente 10% das viagens no mês), não puderam ter a
quilometragem contabilizada, pois era impossível calcular um percurso mínimo, o que
aumenta a hipótese de subdimensionamento, pois ninguém retiraria uma bicicleta pra ficar
parado em um local e devolveria no mesmo local. Então reafirmo: essas análises apresentam
distâncias mínimas, mas, com certeza, elas foram maiores. Foram praticamente seis meses
para pensar essas questões (TROI, CARVALHO, 2020) e selecionar os dados que
interessavam ao objetivo desta pesquisa, o que foi feito em parceria com meu amigo Paulo
Rocha Juliano de Carvalho, engenheiro com grande experiência no uso de informações
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complexas em tabela de dados. Das 50 estações 98 do sistema Tembici que estavam em uso
nesse período, tratamos de selecionar todas as viagens que tiveram como saída ou destino
final as estações do CAS. Assim chegamos a alguns dados consolidados (Gráfico 1) a respeito
das viagens em toda a cidade e aquelas restritas ao Centro. Do total das 400.177 viagens
realizadas na cidade de Salvador no período analisado, 71.943 tiveram como chegada ou saída
a região do CAS. No total, as viagens desse tipo corresponderam a 15 a 20% das viagens de
toda a cidade.

Gráfico 1: comparação do total de viagens em Salvador e no CAS. Fonte: Tembici/ Marcelo de Trói/ Paulo
Rocha Juliano de Carvalho.

Importante ressaltar nesse primeiro gráfico a enorme diferença entre os meses de Abril
de 2018 e Abril de 2019, justamente porque, em 2018, a empresa estava finalizando a
mudança do sistema. Além disso, Abril de 2018 foi um dos meses mais chuvosos99 na cidade
de Salvador, o que possivelmente interferiu na utilização do sistema. Assim impressiona o
salto de 590 viagens que chegaram ou saíram do CAS em 2018, para 9.402 viagens, um ano
depois, em Abril de 2019. Notem que o mês de Janeiro de 2019 é aquele com maior número
de viagens, provavelmente, pelo acréscimo de turistas que utilizam o sistema, mas há um uso
contínuo de bicicletas em meses que não são considerados temporada turística na cidade, o
98 Estações do CAS com o número de referência do sistema: 13 – Largo da Piedade, 14 – Praça Castro Alves,
15 – Praça do Fórum Ruy Barbosa, 16 – Terminal da França, 17 – Mercado Modelo, 18 – Praça da Sé, 20 –
Metrô Lapa, 21 - Campo Grande, 32 – Hotel Bahia do Sol, 41 – Praça Lord Cochrane (fronteira CAS), 47 –
Barris. Estações fora do CAS: Estação 1 - Parque Costa Azul, 2 - Estação Porto da Barra, 3 - Barra Professor
Lemos Brito, 4 - Praça Orungan, 6 - UFBA Ondina Portão Principal, 7 - UFBA Portão 01, 8 - Quadras do Rio
Vermelho, 9 - Praça Carlos Batalha, 10 - Largo da Mariquita, 11 – Amaralina, 12 - Praça Marconi, 19 - Pinto de
Aguiar (UCSAL), 22 - Largo da Graça, 23 - Nossa Senhora da Luz, 24 - Itaigara Boulevard 161, 25 - Passeo
Itaigara, 26 - Praça Aquarius, 27 - Praça Ana Lúcia Magalhães, 28 - Imbuí I, 29 - Praça do Sol, 30 – Centenário,
31 - Fonte do Boi, 33 – Jardim de Alah, 34 - Boca do Rio, 35 - Parque dos Ventos, 36 – Patamares, 37 –
Jaguaribe, 38 – Piatã, 39 – Itapuã, 40 - Imbuí II, 42 - Centenário II, 43 - Praça Clériston Andrade, 44 - Quartel de
Amaralina, 45 - Jardim dos Namorados, 46 - CAB (Metrô Pituaçu), 48 - Magalhães Neto, 49 – Tamburugy, 50 Farol de Itapuã.
99 No regime de chuvas da cidade de Salvador, o mês de Abril costuma ser um dos mais chuvosos (252 mm), só
perdendo para o mês de Maio (285 mm), segundo dados da climate-data.org. Diversas notícias em sites nesse
período indicam a enorme quantidade de chuva naquele mês em 2018.
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que sinaliza que o sistema é usado em grande parte por moradores. No que diz respeito às
análises que se restringiram à área estudada, observemos os dados sobre a diferença de sexo
entre os usuários no período analisado (Gráfico 2).
Nas 71.943 viagens que tiveram como destino ou saída o CAS, 74,49% foram
realizadas por pessoas do sexo masculino, 18,81% por pessoas do sexo feminino e, em 6,70%
das viagens, não foi possível determinar o sexo. Nesse último caso, temos três hipóteses
possíveis: a pessoa não se identificava com o binarismo atribuído pelo cadastro do sistema, a
pessoa não quis se identificar ou ainda, o mais provável, os dados não foram consolidados
pelo sistema, o que é comum, principalmente no que diz respeito às categorias de sexo e idade
que dependem do preenchimento da informação pelo usuário.

Gráfico 2: viagens no CAS por sexo. Fonte: Tembici/
Marcelo de Trói/ Paulo Rocha Juliano de Carvalho.

De toda sorte, os dados mostram o que as observações de campo já sinalizavam: o
sistema é usado majoritariamente por pessoas do sexo masculino e aqui considero a hipótese
que está evidente ao longo da própria história da bicicleta. Embora seja um artefato mais
democratizado do que no início de sua criação no final do século XIX, as mulheres continuam
não se sentindo plenamente seguras em enfrentar a brutalidade do trânsito na cidade, pois se
ele já é violento e ameaçador para qualquer ciclista, isso se torna pior para as pessoas do
gênero feminino, que constantemente sofrem assédio no tráfego.
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Gráfico 3: total de viagens no CAS por grupo de idade. Fonte: Tembici/
Marcelo de Trói/ Paulo Rocha Juliano de Carvalho.

Em relação à idade das pessoas que utilizam o sistema (Gráfico 3), percebemos que o
grupo com maior uso tem entre 18 e 45 anos de idade, categoria que concentra mais de 70%
do total de viagens. Mas não deixa de ser surpreendente as mais de 10% de viagens realizadas
por pessoas com idade entre 46 e 65 anos. Os dados inconsistentes corresponderam a 3.723
viagens. Nesse caso, não foi possível atribuir idade ao usuário ou porque a tabela estava sem o
dado ou porque constava o ano de 2018 ou o ano de 2019, o que daria uma pessoa com idade
de 01 ano, demonstrando um erro no modo de preenchimento do sistema.
A pesquisa de campo que fiz durante 2019 para esta investigação foi composta de
observação direta e da realização de diversos trajetos entre as estações do Centro para outros
pontos da cidade e vice-versa. Somado a minha experiência na cidade, descobri que, sempre
que possível, os/as ciclistas evitam avenidas movimentadas e dão preferência por caminhos
onde os carros não passam com frequência. Além disso, os/as menos experientes ou mais
velhos/as sempre dão preferência por fazer percursos por ciclovia e ciclofaixa, mesmo que
eles representem aumento da distância/tempo.
Outro objetivo do campo foi averiguar alguns argumentos que ouvia de pessoas
próximas: muitas acreditavam que o sistema Tembici era utilizado com mais frequência por
turistas e aos finais de semana. A partir dos dados que tínhamos em mãos, o primeiro ponto
seria difícil comprovar, já que as tabelas não trazem dados da morada do usuário, mas,
surpreendentemente, no segundo ponto, os dados no período mostraram que o sistema foi
mais utilizado em dias úteis de semana, o que pode sinalizar que as bicicletas estão sendo
usadas menos para o lazer e mais para a locomoção diária no CAS (Gráfico 4).
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Gráfico 4: total de viagens CAS por dia da semana em Abril de 2019. Fonte: Tembici/ Marcelo de Trói/ Paulo
Rocha Juliano de Carvalho.

Como era humanamente impossível realizar esse recorte de dados em todos os meses
do período estudado, revolvi utilizar apenas os dados de Abril de 2019. Escolhi esse mês
porque Fevereiro e Março são meses de preparação do Carnaval nos quais as estações do
Centro são desativadas durante algumas semanas para a montagem das estruturas da festa. Em
Abril a troca de sistema já estava estabilizada e é um mês fora do período considerado
temporada turística, o que eliminaria a hipótese dos/as usuários/as serem majoritariamente de
fora de Salvador. Reparem que, em Abril, o intervalo de dias da semana com maior número de
viagens é de segunda a quarta-feira, período no qual a somatória da distância percorrida
também é maior (linha vermelha no gráfico). Isso sinaliza que as bicicletas do sistema
Tembici no CAS podem estar sendo usadas, em sua maioria, por trabalhadores/as e
estudantes, o que vai ao encontro do perfil dos/as usuários/as de bicicleta já apontado por
Rocha (2014). Se as bicicletas fossem utilizadas mais para lazer, como pressupõe o senso
comum, seria previsível que as viagens aos finais de semana fossem em maior número que as
que são realizadas durante a semana. Mas é justamente o contrário. A maioria das viagens no
CAS aconteceram durante a semana. Quando comparei os dados com o mês de Janeiro de
2019, o mês com o maior número de viagens no período analisado, essa hipótese se
confirmou. Nesse mês, considerado alta temporada e férias, foram 400 viagens a menos nas
segundas-feiras, e 100 viagens a menos às terças em relação a Abril. Aqui levantaria como
hipótese o fato de as escolas não estarem funcionando e no meu trabalho de campo ficou
comprovado que muitos/as estudantes utilizam o sistema. Entretanto, de quinta a sábado, as
viagens aumentaram em Janeiro de 2019, tendência inversa em relação a Abril, o que sinaliza
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que naquele mês, no qual muitos/as trabalhadores/as tiram férias e é alta temporada, houve
tendência de mais viagens aos finais de semana, principalmente nas sextas e sábados, com
aproximadamente 100 viagens a mais em relação a Abril de 2019.
Um outro aspecto importante a ser analisado nos dados é a distância percorrida por
viagem (Gráfico 5). É possível concluir que, no mês de Abril de 2019, das 9.402 viagens que
saíram do ou chegaram ao CAS, menos de 700 viagens tiveram percursos entre 5 km e 10 km,
e apenas uma viagem foi acima dos 20 km (em Janeiro de 2019 foram duas viagens com mais
de 20 km). Ou seja, 8.738 viagens tiveram percursos de até 5 km, o que sinaliza que os/as
usuários/as percorreram distâncias menores, dentro do próprio CAS, indicando interesses e
motivações dentro desse espaço, reforçando o uso utilitário do sistema. A título de
comparação, em Janeiro de 2019 as viagens de até 5 km se mantiveram como maioria (9.055
viagens), mas os percursos entre 5,1 e 10 km aumentaram em 31 viagens.

Gráfico 5: relação da quantidade de viagens e distância percorrida. Fonte: Tembici/ Marcelo de
Trói/ Paulo Rocha Juliano de Carvalho.

A análise dessas trajetórias demonstrou que políticas de mobilidade de modo ativo
voltadas para o uso de trabalhadores/as e estudantes podem ter ótimo resultado e adesão, o
que significa diminuir o uso de modos motorizados nas áreas centrais, aumentando a interação
de pessoas no espaço urbano, evitando a emissão de gases de efeito estufa, como veremos no
próximo capítulo, quando retomarei os dados do sistema Tembici com uma simulação de
emissões de dióxido de carbono (CO2).
Para finalizar este subcapítulo no qual foram analisados os dados de movimentação de
bicicletas a partir do aplicativo, apresento as estações do CAS mais movimentadas no período
de Abril de 2019, em relação a saídas e chegadas. Estabeleci um ranking das estações mais
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usadas para a chegada de viagens que aconteceram no mês (Gráfico 6). Foram 6.783 chegadas
ao CAS, das quais a estação do Largo do Campo Grande foi aquela onde mais foram
entregues as bicicletas, totalizando 1.569 chegadas, seguida pelas estações do Largo da
Piedade (1.085), Praça Lord Cochrane (886), esta já fora da área do CAS, mas numa fronteira
importante, limite do bairro do Garcia, e a Praça Fórum Ruy Barbosa (589). Quando se trata
de estações do CAS onde as bicicletas foram retiradas (Gráfico 7), foram calculadas 8.611
saídas. As três estações com mais movimentos de saída são as mesmas de chegada, sendo a
estação do Largo do Campo Grande aquela com maior número de bicicletas retiradas no
período, totalizando 2.626 partidas, seguida pelas estações do Largo da Piedade (1.328) e
Praça Lord Cochrane (1323).

Gráfico 6: ranking das estações mais usadas em número de viagens de chegada em Abril de
2019. Fonte: Tembici/ Marcelo de Trói/ Paulo Rocha Juliano de Carvalho.
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Figura 18 - Fonte: Tembici/ Marcelo de Trói/ Paulo Rocha Juliano de Carvalho.

Gráfico 7: ranking das estações mais usadas em número de viagens de saída em Abril de 2019. Fonte:
Tembici/ Marcelo de Trói/ Paulo Rocha Juliano de Carvalho.

Se, nos anos 60, o Largo do Campo Grande era a referência para competições de
bicicleta que davam a volta em Salvador, o local ainda é referência para o início de viagens
dentro do CAS, já que uma estação da Tembici está localizada ali. Acredito que esses dados
consolidam o centro de Salvador como uma área propícia ao uso do transporte ativo e que o
incentivo dessa modalidade pode favorecer a população que vive na área central, composta
por diversas classes sociais, como observamos no perfil de moradores no Capítulo 2. Além
disso, a observação do campo registrou inúmeros outros/as ciclistas no Centro, mas que não
puderam ser contabilizados de forma estatística, justamente pelos limites financeiros e
metodológicos de uma pesquisa dessa natureza. Entretanto, tive oportunidade de conhecer
homens negros que trabalhavam com serviços gerais que utilizavam a bicicleta, um senhor de
mais de 60 anos que vendia pastéis e quitutes na Rua Carlos Gomes nas madrugadas, e muitos
outros adolescentes e adultos que fazem uso do modal com bastante frequência, além de
trabalhadores que fazem entrega para mercearias, vendas, açougues, lojas de água.
Depois dessa seção na qual analisamos o papel dos modos ativos de transporte, desde
a sua invenção, passando pelo impacto e uso desse artefato na região estudada, vamos seguir o
capítulo sobre mobilidades a partir da análise da presença do automóvel e da constituição de
um sistema próprio que chamo ironicamente de “carrocracia”.
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3.3. Carrocracia, autocracia ou sistema automobilista
Melhor do que conceituar a carrocracia, esforço que já fiz (TROI, 2017), pretendo
fazer uma digressão de acontecimentos, citação de dados, para que o/a leitor/a perceba as
evidências que demonstram a profunda ligação do carro com o campo subjetivo e social, e
como esse artefato móvel atravessou toda a vida contemporânea, seja pelo seu papel nas
cadeias de produção, seja pelo seu impacto no espaço citadino. O sistema automobilista
impede ainda interações sociais mais efetivas, pois os carros são “locais de mobilidade dentro
dos quais os motoristas são isolados enquanto residem dentro do carro” (MORRIS, 1988
apud URRY, 2004).
Seria impossível contabilizar os prejuízos dessa falta de interação, mas seus sinais se
espraiam na cidade. O impacto do seu uso também se reflete no número de mortos em função
do sistema automobilista. No Brasil, um dos países onde mais se morre no trânsito, há uma
espécie de indústria da morte ligada aos carros com grande negligência do poder público.
Desde 2011, o país havia se comprometido com a ONU – Organização das Nações Unidas 100 a
adotar metas estabelecidas pelo órgão para garantir um trânsito seguro, mas apenas nos
primeiros meses do atual governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) foram retirados 2.811
radares das estradas federais. Eles não tiveram seu contrato de funcionamento renovado,
restando apenas 439 para fazer o controle de velocidade dos carros. Estima-se que a ação
tenha aumentado em mais de 2% o número de mortes 101. E o que pensar dos 700 mil mortos
nas estradas brasileiras entre 1960-2000 (TROI, 2017)?
As mortes são a consequência mais grave do sistema, mas basta um giro em algumas
partes do Brasil e do mundo para notar problemas universais quando pensamos em áreas
metropolitanas. Em Recife102, no ano de 2017, mais de 160 carros abandonados foram
retirados das ruas. Em São Paulo, carros abandonados na cidade serviram de inspiração para o
coletivo Bijari criar jardins; estima-se cinco mil carcaças apodrecendo nas ruas da capital
paulista (TROI, 2017). Carros abandonados também não são raros em cidades como
Bordeaux e Marselha, na França, onde estive observando, in loco, em janeiro de 2019. Nos
Estados Unidos, na Carolina do Norte, uma concessionária inteira foi abandonada desde os
100 A notícia sobre o não atingimento da meta foi noticiado pelo portal G1 em 22 mai. 2019 e está disponível
em:
<https://g1.globo.com/especial-publicitario/inovacao-em-movimento/ccr/noticia/2019/05/22/brasil-reduzmortes-no-transito-mas-nao-deve-bater-meta-da-onu.html>. Acesso em 14 jan. 2020.
101 A relação entre a retirada de radares e o crescimento do número de acidentes fatais está em matéria do portal
R7 em 17 dez. 2019. O texto está disponível em: <https://noticias.r7.com/brasil/sem-radares-cresce-numero-deacidentes-fatais-em-rodovias-17122019>. Acesso em: 14 jan. 2020.
102 Reportagem de 25 abr. 2017 no Portal G1, disponível em: <https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/fiscaisda-prefeitura-removem-media-diaria-de-mais-de-seis-carros-abandonados-nas-ruas-do-recife.ghtml>.
Acesso
em: 10 jan. 2020.

219
anos 80, criando um cenário de carros abandonados. Há 40 km de Las Vegas, uma cidadefantasma, Nelson103, conta com carros abandonados das décadas de 30, 40 e 60, com
exemplares que poderiam contar a história da indústria automobilística104.
Pode ser que esses fatos ao redor do globo envolvendo os carros não chamem a
atenção da maioria das pessoas e que uma conexão entre eles não seja prontamente
estabelecida. Parece que até mesmo um milhão de carros de Salvador 105 não chamem a
atenção de muita gente, afinal de contas, é “normal”. Mas, olhando com mais atenção, a
relação de causa e consequência entre esses fatores cria um enredo aterrorizante para a
sociedade.
Com tantos carros abandonados e com o enorme caos que eles provocam por todo o
globo terrestre em diversos aspectos, por que eles ainda possuem esse local de status nas
sociedades contemporâneas? Por que eles se configuram como esse objeto do desejo,
principalmente para os homens? Qual tem sido a consequência da presença desse objeto nos
últimos 121 anos? Em que medida o carro impede ou incentiva o desenvolvimento de outras
práticas de deslocamento? Como ele modifica a estrutura das cidades e que modos de vida
estão sendo engendrados quando se pensa o carro como forma principal de locomoção na
cidade? Evidente que não poderia responder a todas essas perguntas, mas esta investigação
demonstra os erros e os problemas derivados do incentivo do automóvel como paradigma de
mobilidade urbana.
A relação visceral dos Estados Unidos com os carros levou Catherine Lutz e Anne
Lutz Fernandez (2010) a escreverem o incrível Carjacked que relata os efeitos da cultura do
automóvel na vida dos norte-americanos. Em inglês, jacked significa, em sua forma adjetiva,
algo fisicamente ou mentalmente estimulado e, em sua forma verbal, algo que se toma de
alguém de maneira ilícita. O livro fala desse roubo da vida, essa captura existencial que a
cultura do carro representa. Estima-se que, desde 1899, acidentes com automóveis tenham
matado 3,4 milhões de americanos, o que significa mais vítimas do que todas as guerras que
os Estados Unidos provocaram em seu território e em todo o globo. Segundo as autoras,
103 Conhecida como Eldorado até 1775, a cidade se tornou propriedade privada e virou ponto turístico. Veja
mais em: CARROS abandonados em cidade fantasma dos Estados Unidos. Direção: Guilber Hidaka e
Wandilson Moreira. Alphaville: Bufalos TV, 2014. Internet (3’39 minutos). Disponível em:
<https://youtu.be/Am3thfUpfws>. Acesso em: 10 jan. 2020.
104 Foram contabilizadas 11 Ferraris, 13 carros da Maranello e outros dois Rolls-Royces. Máquinas cultuadas
no mercado automotivo também foram abandonadas em um terreno na cidade de Lakeway, no Texas (EUA) e
fotos foram partilhadas num fórum virtual disponível em: <https://www.ferrarichat.com/forum/threads/longtimefollow-up-on-the-abandon-ferraris-in-lakeway.584414/>. Acesso em: 10 jan. 2020.
105 Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia divulgados em reportagem do Correio 24
horas em 16 ago. 2019 e disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/salvador-bate-a-marcade-1-milhao-de-veiculos-nas-ruas/>. Acesso em: 10 jan. 2020.
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outras 2,5 milhões de pessoas sofreram danos severos em seus corpos tornando-se pessoas
com alguma deficiência (LUTZ, FERNANDEZ, 2010, p. 182)106.
Estudos sobre o uso do automóvel existem há mais de 50 anos e estão em campos
como o da psicologia social, passando pela engenharia, pelo urbanismo, pela sociologia e
muitas outras disciplinas. O carro e todo o seu sistema é um tema multidisciplinar que
envolve paixão e muitos interesses. As questões que envolvem o automóvel sempre
permearam a minha vida, o que expressei em artigo no qual apresentei questões subjetivas do
artefato e diversas linhas de pesquisas possíveis sobre o tema (TROI, 2017).
Historicamente, o sistema carrocrata sobrevive e se reinventa graças às benesses e
incentivos107 do Estado108 sob o argumento de que a indústria automotiva é um dos pilares de
crescimento do Produto Interno Bruto e do emprego formal. Pouco antes de deixar o Planalto,
o então presidente Michel Temer anunciou o Rota 2030, um programa federal que prometeu
investir 7,2 bilhões de reais na indústria automotiva em 2019 e foi louvado por especialistas
como “o feito mais importante da indústria motiva brasileira” 109 em toda a sua história. O
valor equivalia a metade do orçamento previsto no mesmo ano para o Bolsa Família,
programa social que beneficiava mais de 13 milhões de famílias na época.
Não é exagero afirmar que a difusão do automóvel criou uma espécie: o Homo
automobilis. O conceito é do francês Jean-Pascal Assailly (2018) e coloca, de maneira irônica,
o automóvel enquanto constituinte de uma nova espécie de humanos. Para Assailly, o
automóvel está numa espécie de encruzilhada “entre um sistema objetivo de produção e um

106 Tradução do autor, no original em inglês: “Since 1899, crashes have killed 3.4 millions Americans, claiming
far more victims than all U.S. wars combined. And just as we tend to focus on the dead rather than the injured in
war, behind this death toll looms the crash injury total: an estimated 2.5 million people suffered crash injuries,
many permanently disabling and some merely financially devastating, in 2007 alone. Those horror-able realities
lurk everywhere in American society, though muted veiled, and denied. It’s a war out there”.
107 Com a crise provocada pela Covid 19, montadoras ao redor do globo pediram incentivos governamentais
para retomarem a produção. Estima-se que o setor tenha recuado 74,6% em 2020, levando a 60% de ociosidade
das fábricas no Brasil, conforme reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo, em 09 mai. 2020, disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/praticamente-estagnadas-em-abril-montadoras-miramincentivos-para-preservar-empregos.shtml>. Acesso em: 08 jun. 2020. No Brasil, a Fiat e a GM negociaram
empréstimos, principalmente com bancos estatais como o BNDES, no valor de R$ 4 bilhões para cada empresa,
sendo de R$ 40 bilhões para todo o setor, de acordo com reportagem da CNN Brasil, disponível em:
<https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/06/07/fiat-e-gm-negociam-emprestimos-com-bancos-privados-ebndes>. Acesso em: 09 jun. 2020.
108 Como fenômeno global, isso não se restringe ao Brasil, a implantação do carro em Portugal, por exemplo,
contou com apoio e ajuda do Estado, primeiro na Monarquia (RODRIGUES, 2012) e depois na República
(SOUSA, 2013).
109 A declaração foi feita por Fernando Calmon em sua coluna sobre carros no Portal UOL em 23 nov. 2018 e
está disponível em: <https://www.uol.com.br/carros/colunas/alta-roda/2018/11/23/rota-2030-e-o-avanco-maisimportante-da-industria-automotiva-brasileira.htm>. Acesso em: 10 jan. 2020.
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sistema subjetivo de desejos”, o que faria dos carros e do tráfego uma espécie de “nova
religião num século pouco religioso” (ASSAILLY, 2018, p. 21)110.
Esse sistema apoiado por uma cadeia produtiva profunda e por vários dispositivos
também não deixará de ser uma construção discursiva, como aponta Böhm (2006):
A automobilidade é uma das principais instituições sociotécnicas através da
qual a modernidade é organizada. É um conjunto de instituições e práticas
políticas que buscam organizar, acelerar e moldar os movimentos e impactos
espaciais dos automóveis, enquanto simultaneamente regulam suas muitas
consequências. É também uma formação ideológica (ver Gorz, 1973) ou
discursiva, incorporando ideais de liberdade, privacidade, movimento,
progresso e autonomia, motivos através dos quais a automobilidade é
representada nos discursos populares e acadêmicos, e através da qual seus
principais artefatos técnicos - estradas carros, etc. - são legitimados. Por fim,
implica uma fenomenologia, um conjunto de maneiras de experimentar o
mundo que servem tanto para legitimar sua dominação quanto para
desarranjar radicalmente os limites tomados como garantidos que separam
humano de máquina, natureza de artifício e assim por diante. (BÖHM et al.,
2006, p. 3)111

E não faltarão exemplos ao longo da história para ilustrar o que dizem os teóricos a
respeito da construção discursiva e da capilaridade de representações desse objeto em termos
sociais, psíquicos, políticos, econômicos, se espraiando e intoxicando a presença física do
humano na cidade. Também será extremamente difícil desconstruir as redes relacionais desse
sistema, pois elas foram sedimentadas nas relações entre cultura e sociedade desde o século
XIX, o que dificulta sua substituição.
John Urry (2004, p. 26) afirmou que o termo “automobilidade” captura um duplo
sentido: do “eu humanista”, como na noção de “autobiografia”, e de objetos que possuem
capacidade de movimento automático. Assim, o ser humano se firmaria com um conjunto
híbrido em agência com “caminhos, faixas, ruas, vias de uma sociedade após outra”. O carro

110 Tradução do autor, no original em francês: “L’auto est au carrefour entre un système objectif de production
et un système subjectif de besoins. (…) La fluidité de la circulation est devenue la nouvelle religion, les
ingénieurs, du trafic, ses apôtres”.
111 Tradução do autor, no original em inglês: “Automobility is one of the principal socio-technical institutions
through which modernity is organized. It is a set of political institutions and practices that seek to organize,
accelerate and shape the spatial movements and impacts of automobiles, whilst simultaneously regulating their
many consequences. It is also an ideological (see Gorz, 1973) or discursive formation, embodying ideals of
freedom, privacy, movement, progress and autonomy, motifs through which automobility is represented in
popular and academic discourses alike, and through which its principal technical artefacts – roads, cars, etc. – are
legitimized. Finally, it entails a phenomenology, a set of ways of experiencing the world which serve both to
legitimize its dominance and radically unsettle taken-for-granted boundaries separating human from machine,
nature from artifice and so on. Together these apparently diverse strands comprise an understanding of
automobility that is irreducible to the automobile”.
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não funcionaria apenas como um objeto tal, mas como um sistema repleto de interconexões
fluidas112.
Pode-se dizer que o primeiro automóvel começa a ser engendrado no século XIII
alimentando por croquis de Roger Bacon e Da Vinci (DEMOLI, LANNOY, 2019, p.7), depois
as carruagens113 dos séculos XVI, XVIII e XIX se converteram no protótipo de veículo que
traria conforto, rapidez e segurança à elite. Nas carruagens da era napoleônica podemos
identificar, inclusive, estruturas de amortecimentos ainda bastante semelhantes às usadas nos
caminhões nos dias de hoje. Não à toa, com o início da indústria de automóveis, as fábricas de
carruagens passaram a produzir as carrocerias para os carros. Ainda no século XIX, a
invenção do pneu de ar e dos tubos das estruturas das bicicletas foram fundamentais para a
evolução da tecnologia automotiva, como já apontado por Bijker (1995). Yoan Demoli e
Pierre Lannoy (2019, p. 7) falam ainda em “condições favoráveis” para o nascimento do
automóvel na França, o que significou progresso técnico e industrialização. Assim, a chamada
Máquina de Cugnot, em 1771, foi o primeiro carro a propulsão do vapor que andava a 4 km/h.
Além do avanço tecnológico, da interface social com outras criações, de condições
favoráveis de países que se beneficiavam financeiramente no papel de metrópoles, recebendo
vultosos recursos financeiros das colônias, uma série de modificações literalmente preparou o
terreno para o desenvolvimento do sistema automobilista.
Esse fato fica evidente nas estradas que vão sendo preparadas no século XIX para a
chegada desse objeto, como explica Clay McShane ao narrar a transformação do espaço
urbano no Estados Unidos a partir de 1880. Nesse ano, das 5 mil milhas (aproximadamente 8
mil km) de estradas dos EUA, apenas 2,5% delas eram de asfalto, enquanto, em 1909, das 12
mil milhas de estradas, 30,28% eram de asfalto, demonstrando não só a rapidez da mudança,
mas a transferência da mobilidade animal para a automotiva. O calçamento com bloco de
pedras era ideal para os cavalos, mas não para os carros, o que favoreceu a indústria química
no século XX: “O automóvel e os avanços na química industrial desempenharam um papel no
aumento do uso de tipos modernos de pavimentos após 1900, mas eles apenas avançaram

112 Tradução do autor, no original em inglês: “The term ‘automobility’ captures a double sense, both of the
humanist self as in the notion of autobiography, and of objects or machines that possess a capacity for
movement, as in automatic and automaton. (…) ‘Auto’ mobility thus involves autonomous humans combined
with machines with capacity for autonomous movement along the paths, lanes, streets and routeways of one
society after another”.
113 Em 2019, estive na cidade de Versailles (França), na Galeria das Carruagens, um museu que reúne a história
da evolução desse artefato, bem como no Museu dos Coches, em Belém (Lisboa), em 2020, local onde está a
coleção de carruagens de Portugal, com o primeiro exemplar do século XVI.
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numa tendência já em andamento” (MCSHANE, 1979, p. 282) 114. Na Bahia, esse projeto
aconteceu de maneira gradual e a partir de iniciativas isoladas, principalmente a partir dos
anos 20 do século passado. Zorzo (2000) notou como a rede ferroviária teve “papel de suporte
decisivo” na construção das rodovias: “A rede de ferrovias havia sido implantada mantendo as
antigas vias de circulação, o que a beneficiou, implicando, obviamente, o aparecimento
de novas vias terrestres” (ZORZO, 2000, p. 112). A partir de 1930 essas estradas serão
expandidas e até 1940 mais de 800 km de vias terrestres foram construídas.
Então veremos que a criação do carro engendra, de forma sistêmica, outras criações
tecnológicas. Essas mudanças foram acompanhadas de disputas sociais, de resistências às
mudanças. McShane demonstrou como as mobilidades e as segregações sociais começaram a
se interdepender com a evolução das formas de locomoção. Acabar com a segregação, na
maioria das vezes, significava (e ainda significa em muitos casos) ter maior mobilidade.
Enquanto artefato material, o carro será instrumento e veículo de poderes disciplinares
e, consequentemente, de controle, colocando sob seu modo de operar toda a estrutura da
cidade moderna. “A disciplina é uma anatomia política do detalhe”, alertou Foucault (1987, p.
166). A auto escola não deixa de ser um prolongamento da disciplina ensinada desde as
instituições de ensino desenvolvidas na idade clássica para criar o corpo de soldado. Nesse
caso, o corpo poderá se adaptar e coordenar detalhadamente os movimentos de pés, mãos e
olhares no jogo de espelhos do carro e sua lógica invertida de mundo.
No princípio, o uso do carro fazia das cidades uma espécie de terra sem lei, apesar de
não ter sido uma invenção prontamente bem recepcionada, em parte por conta dos interesses
dos donos das estradas de ferro e das empresas de carruagem que temiam a substituição de
seus serviços pela novidade. Na Inglaterra do final do século XIX foi promulgada a Red Flag
Law (Lei da Bandeira Vermelha) que obrigava os automóveis a circularem na velocidade
máxima de 6,4 km/h, sendo que uma pessoa deveria vir a frente com uma bandeira vermelha
na mão, sinalizando a presença da máquina. Sousa (2013) lembra que, a partir de 1909,
diversos congressos internacionais foram realizados na Europa na tentativa de criar uma
convenção internacional para estabelecer regras para o uso do carro, sendo que, em Portugal,
o primeiro regulamento sobre a circulação chega em 1911, um ano antes de Felinto Bastos
clamar pela necessidade de regulamentação em Salvador. Os códigos de condutas e
regulamentações foram sendo alterados ao passar dos anos, como também as convenções
sobre esquerda e direita no modo de direção. Empresas como a Shell começaram a produzir
114 Tradução do autor, no original em inglês: “The auto and advances in industrial chemistry did play a role in
increasing the use of modern pavement types after 1900, but they merely advanced a trend already underway”.
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discursos sobre o disciplinamento do uso das estradas. A disciplina dos corpos incluía também
os condutores, afirmou Sousa (2013, p. 115) ao detalhar a situação em Portugal:
O critério de escolha incluía um bom comportamento moral e civil (era
definida uma idade mínima e tinham de apresentar registo criminal e policial
limpo), uma boa saúde física e mental (tinham de apresentar atestado
médico), e conhecimentos específicos para responder num exame prático e
teórico. Um atestado médico que declarasse que o candidato a condutor não
era “dotado de comportamento nervoso, incompatível com a necessária
serenidade” era uma exigência comum a outros países, embora por vezes o
exame médico não especializado fosse falível na detecção de doenças
mentais. (SOUSA, 2013, p. 116)

Na lista das tecnologias e dos lugares da disciplina como colégios, fábricas, quarteis
(FOUCAULT, 1987, p. 168), não é exagero afirmar que as cidades inteiras, as metrópoles e
aquelas urbanidades onde o carro aparece como paisagem, serão disciplinadas para o efeito e
a significação do automóvel, se tornando elas próprias partes fundamentais do sistema
automobilista. A luta desse disciplinamento da cidade ficou evidente nas ações do Automóvel
Club de Portugal115 que, em 1930, defendia de maneira categórica que as vias públicas eram
de todos, mas deviam servir ao transporte “eficiente e veloz”, condenando o uso dos espaços
por animais e outros tipos de veículos que não fossem os carros:
Nos “dez mandamentos fundamentais de toda a circulação” publicados no
Boletim do ACP, em 1930, dois deles apontavam aspectos importantes deste
discurso: as vias públicas eram de todos, mas serviam apenas para
transporte, ou seja de movimento eficiente e veloz; o automobilista
(condutor de um automóvel ligeiro particular) deveria continuar livre de
restrições, nomeadamente de limites de velocidade fora das localidades,
porque saberia ajuizar a correcta velocidade “relativa”. (SOUSA, 2013,
p.114)

O carro inverte o uso da cidade a seu favor, mas não apenas isso, ele promove a
inversão da própria realidade no espelho que guiará os motoristas que, no limiar do século
XX, tornaram-se os novos protagonistas e donos das ruas. O pensamento de Foucault (1987)
ainda me inspira a articular a ideia de que os carros e seu sistema, conforme tomam conta da
paisagem urbana, destituem a cidade de corpos que podem se rebelar. Mesmo a carreata (ou a
motociata)116 enquanto articulação motorizada das manifestações bolsonarista, por exemplo,
não é potente como a miríade de corpos reunidos em movimentos de rua como Occupy Wall
Street ou mesmo as Jornadas de Junho de 2013. Ao popularizar os efeitos da “proteção” e
115 Salvador registrou a abertura de um clube similar já em 1918 (WOLFE, 2010, p. 200 – nota).
116 Com queda nos índices de popularidade, o presidente Jair Bolsonaro criou eventos públicos de demonstração
de força política com seus apoiadores, as motociatas bolsonaristas, comparadas às estratégias similares de Benito
Mussolini na Itália dos anos 30. A comparação foi registrada pelo site Hypeness em reportagem de 25 mai. 2021,
disponível em: <https://www.hypeness.com.br/2021/05/mussolini-ditador-fascista-italiano-tambem-desfilou-demoto-para-demonstrar-poder/>. Acesso em: 18 ago. 2021.
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isolamento das carruagens do século XVIII, os carros funcionaram como uma espécie de
desarticulador de corpos políticos e, sendo assim, desidrataram a cidade do seu potencial de
embricamento com a presença do corpo.
E foi justamente quando corpos ocupavam as ruas durante a Comuna de Paris, revolta
urbana inscrita como uma das maiores revoltas populares do mundo contemporâneo, que esse
objeto fantasmagórico117 realizou a sua primeira aparição na cidade de Salvador. O dia 4 de
maio de 1871 foi um marco na maneira de se locomover na capital baiana:
Em diversas ruas da Bahia foi experimentada pela primeira vez uma das
locomotivas que teem de puxar os wagons do systema “Thompson road
steamer”, que pretende introduzir na capital o dr. Francisco Antonio Pereira
Rocha. A experiencia parece ter dado resultado satisfatório .118

O carro a vapor foi o primeiro protótipo de um automóvel a andar pelas ladeiras da
cidade da Bahia. Querino (1955) relatou a aparição do veículo, “a borracha do Rocha”, e a
reação dos soteropolitanos, misto de curiosidade e ironia:
À máquina estava ligado um carro, à imitação das antigas gôndolas para a
acomodação de passageiros. O povo apinhado na Praça do Palácio
contemplou, admirado, as evoluções daquela máquina, cujas rodas eram
forradas de borracha. O transporte da cidade baixa para a alta era bastante
difícil, principalmente, no ato da ascenção de íngremes inclinações,
fechando-se apostas contra a subida da ladeira da Conceição da Praia. Afinal,
a “borracha do Rocha”, conforme a pitoresca denominação popular, galgou
aquela via pública e percorreu as diversas ruas sem o menor acidente. De
volta de uma excursão ao Rio Vermelho, partiu-se uma peça da máquina, à
margem do Dique, e os passageiros tiveram que continuar a viagem em um
trole da Companhia “Trilhos Centrais” de recente incorporação (…). O povo
da antiga cidade, sempre alegre e folgazão, improvisou a seguinte quadra,
colocando, em desafio, o auto e o elevador hidráulico:Havemos de ver dos
dois
O que aperta ou afrouxa:
do Lacerda o “parafuso”,
Ou a borracha do Rocha. (QUERINO, 1955, pp. 254-255 – ortografia
original do autor).

Mas a aparição do primeiro carro movido à combustível fóssil, modelo mais parecido
com os atuais automóveis, só aconteceria em 1901119 (Figura 56).

117 Articulei a ideia do carro como objeto fantasmagórico (TROI, 2017, p. 278), a partir da filosofia, pensando
nos objetos dessa representação calcados em uma essência da falta, uma insuficiência do ser.
118 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro, 04 mai. 1871, capa.
119 Joel Wolfe (2010, p. 15) afirma a partir de outras fontes que o ano foi 1900, sendo o carro da família Lanat o
terceiro a entrar no país.
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Figura 54: José Henrique Lanat e família no
Panhard 475, primeiro modelo francês movido
à gasolina, importado em 02 fev. 1901, que
rodou por Salvador 13 dias após seu
desembarque no porto. Fonte: Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia.

Feito para trafegar na plana Paris, a novidade encontrou certa dificuldade nas ladeiras
da velha Salvador, desafio já enfrentado até pelos carros de boi. O modelo podia viajar a uma
velocidade de 40 km/hora, mas não funcionava bem como relatou o neto de José Henrique (e
diga-se, de passagem, com um tom ufanista exaltando o “grande feito civilizatório do avô”), o
que exigiu modificações, “(…) adaptando magneto e vela, avanço, radiador adicional com
doze litros de água, e ventoinha, tudo isso com muito trabalho, mas o resultado, se bem que
positivo, ficou muito a desejar” (CERQUEIRA, 2001, p. 14).
Nessa época, em todos os lugares do mundo onde a elite podia obter a mais nova
invenção moderna, incluindo o Brasil, os carros movidos à combustível fóssil circularam
durante alguns anos junto aos carros movidos à vapor e os elétricos. A corrida ParisBordeaux-Paris pôs fim às dúvidas e o carro movido a combustível fóssil conquistou a
preferência do mercado europeu (RODRIGUES, 2012, p. 39). As corridas eram maneiras de
testar e divulgar as invenções modernas desde o surgimento da bicicleta. Com a divulgação
desses artefatos que tinham caráter essencialmente esportivo, despertava-se o interesse da
burguesia. Ali testavam os modelos dos diversos fabricantes, analisavam-se as potências e
criavam-se consensos a respeito das tecnologias. O carro elétrico, surgido antes da máquina a
combustão, durante um bom tempo, passou a ser associado ao sexo feminino, pois além de ser
menos complexo no manuseio, possuía menos autonomia de viagem, o que garantia a
permanência da mulher no lar. A luta entre o modelo elétrico e à combustão será tema de
debates no início do processo de massificação do automóvel, com influência da indústria de
gasolina nascente, sendo o modelo elétrico descartado (e que hoje ensaiam uma volta), o que é
lamentável, pois talvez com a vitória desses, o impacto na emissão de CO2 seria outro.
A partir da segunda década do século XX, com a popularização dos modelos Ford que
passaram a ser importados dos Estados Unidos, Salvador começou a se inserir na rota dos
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fluidos do capital de consumo: “A partir de 1919 tornam-se comuns os anúncios diários nos
jornais convocando a população mais abastada a comprar o seu” (TROI, 2020, sp). Nas
propagandas, o carro sempre estava presente, mesmo para vender um simples remédio
(Figura 57). O automóvel aparecerá como um produto direcionado para as “pessoas
elegantes”, objeto masculino com o homem sempre ao volante, no qual a mulher é um
adereço, um objeto que representa “um grande adiantamento da civilização”. Um artefato caro
e comprovadamente restrito à elite que podia dispensar altas quantias em dinheiro para ter um
ou mais exemplares.

Figura 57: Ainda sem as carroças, os
carros expunham seus usuários ao sol,
chuva e vento, o que fragilizava a saúde
dos “esportistas”. Nessa propaganda do
medicamento Aspirina, da alemã Bayer, o
carro é visto como símbolo de pessoas
brancas “elegantes”, no qual a mulher
aparece como acessório ao lado do
homem no comando do volante. Fonte: A
TARDE, 15 mai. 1919.

Interessante notar que, já em 1912, Felinto Bastos lamentava o fato de que uma
previsão do historiador Joseph Burnichon não tenha se realizado. Escreveu Joseph depois de
uma viagem pelo Brasil, em 1906, quando visitou Salvador:
A rua na Bahia está cheia de movimento e ruído. Aqui, como em todos os
países quentes, vivemos sobretudo do lado de fora, e a maior parte dos
habitantes sempre me pareceu estar ocupada a balbuciar ou a não fazer nada
(…) Conseguimos estabelecer eléctricos nas principais artérias (…) Estes
são os únicos meios de transporte à disposição do público; o estado das
estradas torna difícil e mesmo perigosa a circulação dos automóveis.
Encontramo-nos de vez em quando com alguns deles, com cocheiros e
lacaios negros (…) A Bahia está provavelmente, durante muito tempo,
defendida da invasão do automóvel. Vi ali algumas bicicletas raras, o que
implica habilidade e ousadia da parte de quem as monta. O veículo da moda
nesta grande e venerável cidade é a carroça. (BURNICHON, 1910, p. 4) 120

120 Tradução do autor, no original em francês: “La rue à Bahia est pleine de mouvement et de bruit. Ici, comme
dans tous les pays chaud on vit surtout dehors, et la majeure partie des habitants m'a toujours paru occupée à
babiller ou à ne rien faire, ce que revient à peu près au même. On est parvenu à établir dans les principales
artères des tramways électriques que mènent grand train. Ce sont d'ailleurs les seuls moyens de transport à
l'usage du public; l'état de la voirie rend la circulation des voitures dificile et même périlleuse. On en rencontre
qulques-une de temps en temps, avec cochers et laquais nègres, en chapeu haut de forme et bottes à l'écuyère; on
a quelquefois de la peine à se ranger sur le passage. Bahia est probablement pour longtemps encore défendue
contre l'invasion de l'automobile. J'y ai aperçu de rares bicyclettes; ce qui suppose chez ceux qui les montent de
l'habileté et de la hardiesse. Le véhicule à la mode dans cette grande et vénérable cité, c'est la carroça”.
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A fala de Burnichon é carregada de preconceito, de racismo e de uma visão
eurocentrada sobre os benefícios dos elétricos (bondes). O automóvel é o símbolo da
“civilização” na época e jamais poderia chegar a um local onde a carroça era o modal
“venerável”. Pelo relato de Felinto Bastos (1912), seis anos depois da visita de Joseph, vemos
que a situação da Bahia é totalmente outra, a ponto de ele lamentar que as palavras do
visitante não tenham se tornado realidade:
Os automóveis já [“invadiram”? (pouco legível no manuscrito)] esta cidade
em número não avultal ainda; mas as consequências da ingerência e
imprudência [não legível] registrando no obituário vários casos fatais por
choques de automóveis em disparada pela nossa mal cuidada e tortuosa via
pública; e oxalá não sejam entre nós escondidas o manto da culpa e do acaso
as lesões e os homicídios dolosos (…) (BASTOS, 1912, p. 3)

Bastos nos revela que, já na primeira década do século XX, o automóvel anunciava a
sua presença catastrófica em uma cidade que passara séculos em relativo equilíbrio e
harmonia das formas de deslocamento. Dezesseis anos depois, vejamos o relato de Mário de
Andrade sobre uma viagem feita a Salvador e a descrição desse espaço urbano em 07 de
dezembro de 1928:
Os bondes, pra desembarcar num plano, tombam de banda e passam
por cima da cabeça da gente. Vêm cheios com moços de branco
dependurados até nas torres curtas das igrejas. Torcem por cantos
inconcebíveis como pontes-dos-suspiros, fachadas paradas na porta da rua,
atravancando o trânsito. Um largo e três igrejas de repente. Pra chegar na
cidade alta a gente dá de cara com mais outra igreja de teatro, num trânsito
vivo de gente irregular, todos os matizes, gente de enfeite, gente posta ali
pra gente ver. São Salvador me atordoa vivida assim a pé num isolamento
de inadaptação que dá vontade de chorar, é uma gostosura. É uma
cidade justamente o contrário do Rio de Janeiro que se goza mais de
automóvel. São Salvador não. E nem é tanto questão de apreciar os
detalhes churriguerescos dela, é questão mesmo do sabor físico que dá
passeada a pé. O automóvel isola o observador do estardalhaço ambiente.
Passear a pé em São Salvador é fazer parte dum quitute magnificente e ser
devorado por um gigantesco deus Ogum, volúpia quase sádica, até.
(ANDRADE, 2015, p. 263 – grifo meu)121

Mário de Andrade notou a cidade que resistia de alguma forma às investidas
modernas, mas que não deixava de registrar certa tragédia no convívio com o bonde e os
acidentes, recorrentes como registramos no capítulo anterior. Do relato de Mário, fica a
imagem de uma cidade cujo “andar a pé” era a principal locomoção, diferente do Rio que já
se encontrava em nova fase com a presença massiva dos automóveis. A grande sacada de
Mário, como se fora leitor de Simmel (2005), foi afirmar que “o automóvel isola o
121 Texto originalmente publicado e assinado por “Mário de Andrade” na série homônima no Diário Nacional;
São Paulo, em 28 dez. 1928 [nota do editor].
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observador” justamente por impedir o contato com a cidade viva que em Mário também se
materializa na volúpia produzida por essa experiência.
O poder desestabilizador dos carros foi percebido desde o início. Percebe-se cada vez
mais os conflitos gerados com a inserção dos novos modais e a disputa no espaço urbano. Em
Salvador, em 1927, ao invés de regulamentar o trânsito dos automóveis, a polícia de costumes
queria regularizar o tráfego de pedestres com “mão e contra mão”, proibindo “aglomeração
nos passeios”, tudo a fim de “não empatar o trânsito” 122. Oito anos depois, a mesma rua
continua no centro da discussão. Na I Semana do Urbanismo de 1935 são relatados intensos
engarrafamentos na Baixa dos Sapateiros, principalmente por conta dos ônibus que estavam
em circulação na cidade desde 1928 (VASCONCELOS, 2016, p. 335), sendo mais um
personagem a disputar as vias estreitas. A recomendação dos urbanistas da época em relação
ao trânsito é categórica: “(…) as carroças a tracção animal devem ter o tráfego impedido em
certas ruas enquanto não alargadas, durante algumas horas de maior movimento” (SEMANA
DE URBANISMO, 1937, p.7). Mais de 30 anos depois da inserção do primeiro automóvel na
cidade, o que percebemos pelos relatos é a permanência e acirramento da disputa nas
maneiras de ocupar a cidade e que, de certa forma, persistem nos dias atuais, em velhos
problemas que apenas se atualizam.
A obsessão pelo alargamento e construção de vias para os carros, principais
componentes desse sistema, teve início quando ele começou a ser difundido no Brasil. O
automóvel encontrou terreno fértil em um país com dimensões continentais. “Governar é
povoar; mas, não se povoa sem se abrir estradas, e de todas as espécies; Governar é, pois,
fazer estradas!”, a frase proferida por Washington Luís e seu lema de campanha para chegar
ao governo do estado de São Paulo, em 1920, se tornaria uma inspiração para outros
governantes até os dias atuais quando recapear o asfalto da cidade é sinônimo de bom
governo. O futuro presidente do Brasil (1926-1930) e o último da República Velha tinha uma
longa história com os carros, sendo responsável, quando ainda era prefeito da capital paulista,
pelo Primeiro Congresso Paulista de Estradas de Rodagem. Henry Ford abrira uma fábrica de
carros no Brasil já em 1919 e endossava o lema que ligava governança e abertura de estradas.
Deposto por Getúlio Vargas e a Revolução de 30, Washington Luís saía do governo,
mas deixaria sua marca impressa no imaginário sudestino, sendo seu nome atribuído
posteriormente a uma das maiores rodovias do estado de São Paulo. A Revolução de 30, que
como vimos coincidiu com o Quebra-Bondes, não se importou com o sucateamento deste
122 A TARDE, 25 mar. 1927, capa.
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sistema de transporte urbano, continuou rezando a cartilha dos motores, criando, inclusive, as
primeiras estradas pavimentadas, unificando e interligando o país pela carrocracia. Duas
décadas depois, com o governo de Juscelino Kubitschek, príncipe carrocrata por excelência e
que construiria a cidade modelo para a saga automobilista (Brasília), o Brasil se tornaria um
dos países no qual o sistema automobilista era um case de sucesso:
Esses temas ocuparam o centro do palco durante a primeira era do governo
de Getúlio Vargas (1930-1945). De fato, ele se voltou para a automobilidade
para estimular o turismo interno e o desenvolvimento industrial nacional. Ele
também criticou o federalismo do Brasil ao promulgar um código nacional
de tráfego que se aplicava a todos os municípios. As implicações políticas da
automobilidade foram mais claramente vistas durante a presidência de
Juscelino Kubitschek (1956–1961). A política desenvolvimentista de seu
programa "cinquenta anos de progresso em cinco" representou o culminar de
mais de meio século de pensamento em como a tecnologia poderia permitir
que os brasileiros finalmente adquirissem controle sobre sua geografia. As
políticas de Kubitschek representaram um triunfo da modernidade porque
reuniram modernização econômica e modernismo cultural e político.
(WOLFE, 2010, p. 11)123

Joel Wolfe reinterpretou a história do século XX no Brasil através do automobilismo,
investigando as relações do sistema com a sociedade, a cultura, a economia e de como o
automóvel criou um lugar geograficamente unificado, socialmente coerente e poderoso
economicamente. O historiador da Universidade de Massachusetts Amherst, estudioso do
impacto da modernidade e da industrialização nas sociedades da América Latina, defendeu
que as elites brasileiras acreditavam que com a produção de tecnologias e o desenvolvimento
de uma sociedade baseada no consumo seria possível aliviar as tensões raciais e de classe:
A chegada de automóveis nos primeiros anos do século XX desafiou o status
quo. Embora os automóveis pareçam uma panaceia para a fraca unidade
nacional do Brasil, a nova tecnologia trouxe desafios significativos. Para
tirar proveito da promessa da automobilidade, o Brasil teria que criar uma
rede verdadeiramente nacional de estradas ligando não apenas as principais
áreas metropolitanas, mas também aquelas partes do país consideradas
apenas como fronteira. (WOLFE, 2010, p. 6)124
123 Tradução do autor, no original em inglês: “These themes took center stage during the first era of rule by
Getúlio Vargas (1930–1945). Indeed, he turned to automobility to stimulate internal tourism and national
industrial development. He also chipped away at Brazil’s federalism by promulgating a national traffic code that
applied to all municipalities. 40 The political implications of automobility were most clearly seen during the
presidency of Juscelino Kubitschek (1956–1961). The developmentalist politics of his “fifty years of progress in
five” program represented the culmination of more than a half century of thinking about the ways technology
could allow Brazilians to finally gain control over their geography. Kubitschek’s policies represented a triumph
of modernity because they brought together economic modernization and cultural and political modernism”.
124 Tradução do autor, no original em inglês: “The arrival of automobiles in the first years of the twentieth
century challenged the status quo. Although automobiles seemed to be a panacea for Brazil’s weak national
unity, the new technology brought significant challenges. To take advantage of the promise of automobility,
Brazil would have to create a truly national network of roads linking not only the major metropolitan areas but
also those parts of the country thought of only as the frontier”.
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Como se vê, embora o primeiro carro movido a combustível fóssil tenha
desembarcado no país no início do XX, construir um sistema para sua massificação foi objeto
de muitos governos. Em paralelo, o estímulo à identidade do homem heterossexual branco
continuava a todo o vapor para sentir-se dono por excelência do novo objeto. Possuir um
carro no Brasil “tornou-se um componente essencial da identidade brasileira”, afirmou Wolfe
(idem, p. 9)125. O carro passou a representar então uma esperança para uma eventual
transformação industrial da sociedade, conectando uma certa cidadania e engajamento que
passou a ser desejada por todos os mortais brasileiros.
No Brasil mudaram-se governos, regimes, passamos por ditaduras e por ensaios sobre
a democracia, mas a indústria automotiva sempre esteve ali, firme e forte, abocanhando sua
parcela de recursos públicos sob o argumento do desenvolvimento e civilização do país, ao
tempo em que todas as outras formas de locomoção foram sendo sucateadas. Em primeiro
lugar o automóvel e os outros sistemas motorizados, o resto, sucateia-se, a exemplo das
nossas ferrovias que chegaram a interligar diversas regiões do país e hoje só servem aos
interesses da mineração.
Mas apesar de todo esse sucesso, não tardou que o veículo encantado da modernidade
e altamente difundido na primeira e segunda metade do século XX, se tornasse símbolo do
caos. A partir dos anos 50, o carro começou a se converter em um grande problema para as
cidades e para o meio ambiente ao redor do globo. Acredito que um importante indicador
dessa mudança seja o desenho animado da Walt Disney, Goofy Motor Mania126 lançado em 30
de junho de 1950. Na animação, o Pateta, chamado de Mr. Walker (aqui um jogo com o verbo
inglês walk, de “caminhar”) é um cidadão pacato e gentil, mas quando entra em seu
automóvel se transforma em Mr. Wheeler (aqui em referência ao termo inglês wheel, que
significa “roda”, “volante”), um tipo violento que passa por cima de todos em uma condução
violentíssima na cidade.
A partir dos anos 60, Salvador colhia os frutos da popularização dos automóveis nas
décadas anteriores. As notícias do caos provocado pelos carros no espaço urbano são
recorrentes no jornal da época. Em 1962, a coluna “A cidade em negativo” 127 dizia que as
ruas de Salvador estavam se transformando em oficinas de reparo de automóveis. No mesmo

125 Tradução do autor, no original em inglês: “This national auto industry played into ideas about the link
between consumerism and citizenship, as owning a car became a key component of Brazilian identity”.
126 Trechos do filme estão disponíveis em: <https://youtu.be/kFHT1lw3vSI>. Acesso em: 10 jun. 2020.
127 A coluna publicada pelo jornal A TARDE analisava os problemas da cidade relativos ao urbanismo e ao
tráfego. A TARDE, “Até quando?”, A cidade em negativo, 23 out. 1962, p. 2.
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ano, falava-se em “sinal verde” (Figura 61) para matar as pessoas no trânsito 128. Em 1963, os
três mil carros registrados na cidade “transformaram as artérias obsoletas do centro da cidade
num verdadeiro pandemônio” (Figura 59)129. Novamente culpavam-se as ruas e não os
artefatos. “Quem resolve?”130 (Figura 62), perguntava o jornal a despeito dos enormes
congestionamentos nas proximidades da Praça da Piedade e na Rua Carlos Gomes. O tráfego
entrava em colapso (Figura 60) e era considerado uma questão de “calamidade pública”. Em
1964, depois de dezenas de mortes no trânsito, o Exército realizou uma operação na qual
prendeu 200 carros por algum tipo de infração (Figura 58)131.

128 A TARDE, “Trânsito: Sinal verde para a morte em cada rua da cidade”, 13 set. 1962, capa.
129 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, “Tráfego de Salvador entrou definitivamente em colapso”, 11 jul. 1963, p. 8.
130 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, “Quem resolve?”, 16 jul. 1963, p. 8.
131 A TARDE, “Exército e trânsito (juntos) apreenderam duzentos carros”, 16 set. 1964, capa.
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Figuras 58, 59, 60, 61 e 62 (sentido horário, a partir do alto à esquerda): nos anos 60, a cidade já pagava o
preço da popularização dos carros e do incentivo ao transporte individual privado. “Suplício”, “calamidade
pública” e “colapso” serão termos recorrentes para se referir ao trânsito no Centro Antigo de Salvador. Fonte:
A Tarde, Diário de Notícias/ Arquivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Para Kurt Möser, que escreveu um artigo sobre o lado sombrio dessa tecnologia nos
anos 30 do século XX na Alemanha, não é possível compreender a carrocracia dentro da
estrutura da história tradicional dos transportes, porque o carro tem mais proximidade com
relações não-racionais, simbólicas, sociais e psicológicas. O historiador defende que as
corridas de carros e o agenciamento do artefato com o esporte no início da difusão do
automóvel preparou os indivíduos para as guerras europeias, uma preparação mental e cultural
da sociedade:
Juntamente com outros componentes de uma "cultura da velocidade" em
evolução - corridas de bicicleta, reuniões de aviação, regatas de lanchas - os
automóveis tiveram um papel importante na criação de uma mentalidade
coletiva apropriada para a guerra vindoura. Este futuro concurso entre
nações foi percebido em termos de uma luta darwinista para a qual todas as
principais potências europeias achavam que deveria estar preparada. A
cultura automobilística foi, portanto, altamente significativa para o que foi
denominado "guerra civil europeia" e sua história cultural, política e social.
(MÖSER, 2015, p. 239)132

Na Alemanha, existem evidências e pesquisas das relações entre automobilismo,
violência e o comportamento antissocial dos motoristas, além de investigações sobre a
132 Tradução do autor, no original em inglês: “Together with other components of an evolving ‘speed culture’ –
cycle races, aviation gatherings, motorboat regattas – automobiles played an important part in the creation of a
collective mentality appropriate to the coming war. This future contest between nations was perceived in terms
of a Darwinistic struggle for which every major European power felt it had to be prepared. Car culture was thus
highly significant for what has been termed the ‘European civil war’ and its cultural, political and social history”.
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“política de motorização” da era nazista (apud MÖSER, 2015)133. No século XIX, os carros e
suas corridas violentas foram passatempos134 perigosos prediletos da elite:
Os automobilistas foram descritos como vítimas de um novo tipo de
intoxicação ou embriaguez, da 'euforia da velocidade'. Como em qualquer
estado induzido por drogas, isso era visto como uma mistura de prazer com
perigo. A metáfora da embriaguez enfatizava a estreita divisão entre êxtase e
desastre - colidindo mentalmente (ou literalmente) em um automóvel veloz.
(idem, p. 242)

Ainda em 1919, essa “euforia da velocidade” já era evidente em Salvador. Em apenas
um dia daquele ano foram relatados135 cinco atropelamentos de automóveis no Centro Antigo
de Salvador, em lugares como Calçada, Praça Castro Alves, Ladeira da Praça, resultando em
“um dia trabalhoso para a assistência” e com uma constatação chocante: “A polícia já se
acostumou a ver com indiferença os automóveis passarem por cima dos transeuntes e
continuarem tranquilos como se nada houvesse ocorrido”. Os “chauffeurs” desapareciam na
nuvem de fumaça, relata a reportagem.
Acidentes fatais serão recorrentes nas décadas seguintes. Quedas, ferimentos e mortes
eram operações consideradas “normais” desde o início da invenção do automóvel, aponta
Möser. O historiador acredita que o automobilismo combinou ideais heroicos de cavalaria e
coragem com qualidades especificamente modernas, sendo os carros vistos como objetos
adequados para ensinar certa “sobrevivência social” e a capacidade de lidar com uma
modernidade que era dura e violenta.
O lado sombrio da automobilidade, tão bem apontado pelo historiador alemão, não foi
suficiente para repensar o uso do automóvel, até porque toda uma cadeia de valor cultural 136
foi atribuída ao carro, fortalecendo seu sistema. A crise do automóvel no Brasil só despontaria
nos anos 60 e 70, como ficou evidente na página anterior nos recortes de notícia sobre
Salvador, com o crescimento desordenado das metrópoles, poluição, trânsito caótico e
nenhuma qualidade de vida urbana. Paradoxalmente, nem isso foi capaz de transformar o
sistema público de transportes para que o transporte individual perdesse força, ao contrário:
“Outra axiomática, por trás do ‘se o transporte público fosse bom eu não teria um carro’,
133 Apud Möser (2015, p. 242): Overy (1975), Kopper (1995), Kube (1986), Kittler (1995), Schütz (1995),
Klenk (1994), Diel (1998), Merki (1999), Möser (1999).
134 Passatempo ainda bastante popular entre motoristas. Como exemplo, basta um passeio pelo YouTube e uma
rápida busca com palavras-chave como “rachas de rua”, “pegas de rua”, etc.
135 A TARDE, 21 abr. 1919, p. 2.
136 Essa cadeia passou pelos mais diversos tipos de publicidade e principalmente pelo cinema feito nos Estados
Unidos: “Seria possível reconstituir a história dos humanos com os carros a partir do cinema. O automóvel está
sempre lá, ora nas cenas clássicas de perseguição, relíquias da cinematografia; em acidentes homéricos
motivados pela revolta de Gaia em filmes sobre catástrofes naturais; como local de iniciação sexual em filmes
juvenis; como marcador de sucesso e ascensão social em comédias e dramas” (TROI, 2017, p. 282).
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esconde em si o motivo pelo qual o transporte público nunca será suficientemente bom”
(TROI, 2017, p. 278).
Dessa forma, como explanado nesta seção, a carrocracia ou o sistema automobilista é
um dispositivo porque se acopla ao próprio corpo humano, sendo naturalizado como fato
social desde a infância; é um sistema porque é um conjunto ordenado de tecnologias atrelado
à maioria das cadeias produtivas; e é um regime porque rege práticas sociais de locomoção
com amplo incentivo do Estado e de todos os governos, independente de seus espectros
ideológicos, implantando, ele mesmo, uma forma específica de produção que foi rapidamente
absorvida por toda a indústria: o fordismo, do qual falaremos na próxima subseção.
Com os governos populistas voltados mais à esquerda no século XXI, embora bem
distante de significarem avanços reais e sedimentados em um país com uma estrutura
altamente racista e colonial, a indústria automobilística brasileira continuou faturando. O
automóvel passou a ser ofertado aos mais pobres e assalariados como símbolo de ascensão
social e de um país que tomava o rumo do crescimento. Ledo engano. A tão almejada e
propagada ascensão social não chegou, a retórica do crescimento não passou de um voo de
galinha e milhares de família e pobres suburbanizados se endividaram com seus modelos na
garagem.
3.3.1. Sociologia dos automóveis
A sociologia dos automóveis está interessada em pesquisar este campo
multidimensional a partir das relações sociais que orbitam a mobilidade motorizada. Será
função desta seção apresentar alguns dados quantitativos que conjugam questões universais e
também locais. Essa sociologia se forma a partir da evolução do automóvel enquanto interesse
de investigação, enfatizando números em relação a automobilidade como a quantidade de
automóveis, movimentação econômica, número de acidentes, padrões de consumo, perfil dos
usuários, motivos para o uso do artefato, etc.
Henri Lefebvre (1991b) considerou que o estudo formal e material do automóvel não
havia sido aprofundado. Considerava-o como um sistema que invadia o cotidiano. Para
Lefebvre, pessoas e coisas se acumulavam no trânsito automobilístico sem se encontrar,
conquistando e estruturando o cotidiano:
Resulta daí que a existência prática do Automóvel, enquanto instrumento de
circulação e utensílio de transporte, é apenas uma porção da sua existência
social. Esse objeto verdadeiramente privilegiado tem uma dupla realidade
mais intensa, dotada de uma duplicidade mais forte que os outros: sensível e
simbólica, prática e imaginária. A hierarquização é ao mesmo tempo dita e
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significada, suportada, agravada pelo simbolismo. O carro é símbolo de
posição social e de prestígio. Nele tudo é sonho e simbolismo: de conforto,
de poder, de prestígio, de velocidade. (LEFEBVRE, 1991b, p. 112)

O automóvel conquista e estrutura o cotidiano dando lugar a hierarquias, o que
impacta diretamente o campo social. De objeto da elite até meados do século XIX, à
massificação do seu uso com o fordismo, o carro é o único objeto que criou um sistema de
produção que prontamente foi copiado pelo capitalismo global para produção de outras coisas
que não fosse ele. O fordismo, desenvolvido por Henry Ford, a partir de 1914, objetivou a
fabricação desenfreada de carros. Era um sistema fabril de produção por etapas e que visou a
quantidade de objetos de forma indiscriminada na intenção de expandir o mercado
consumidor. Ford introduziu a diária de oito horas de trabalho, racionalizando as velhas
tecnologias fabris e “(…) acreditava que o novo tipo de sociedade poderia ser construído
simplesmente com a aplicação adequada do poder corporativo” (HARVEY, 2008, p. 122).
Para Gramsci, o fordismo surge da necessidade de compor uma “economia
programática” (GRAMSCI, 2008, p. 29). Na formação dessa economia, racionalização do
trabalho e proibicionismo estavam intimamente conectados: “(…) a vida íntima dos operários,
os serviços de inspeção criados em algumas empresas para controlar a moralidade dos
operários são necessidades do novo método de trabalho” (GRAMSCI, 2008, p. 66 – itálico do
autor). Aliado ao capitalismo, o fordismo também forçava o Estado a novos papeis e
obrigações, mediando acordos salarias e direitos dos trabalhadores (HARVEY, 2008, p. 129).
Com as consequentes crises do capitalismo a partir de 1929 e ao longo do século XX,
deriva-se uma nova forma de produção para os carros, o chamado toyotismo (que tem esse
nome por se referir à fábrica de automóveis Toyota, fundada em 1937), resolvendo a
contradição entre um sistema de produção organizado para reduzir custos e uma relação
salarial que garantisse emprego (DEMOLI, LANNOY, 2019, p. 30)137. O toyotismo aprimorou
o conhecimento sobre o mercado consumidor, produzindo ainda em massa, mas em menor
escala, ao gosto do freguês e por encomenda. Isso significou economia sustentada, aumento
de lucros e a elaboração de metas de produção.

137 Tradução do autor, no original em francês: “Par example, le compormis fordiste résulte de deux innovations
dues à Henry Ford: la mise en place du travail à la chaîne, permettant de produire un modèle standardisé et bon
marché, que répondait à sa préoccupation de pénétrer le marché automobile, ouvrant un segment commercial (la
consomamation automobile de masse) ignoré des autres producters de l'époque; l'augumentation sensible des
salaires, visant à réduire le problème de l'instabilité et du mécontentement de la main-d'oeuvre face à cette
nouvelle méthode de travail. Un demi-siècle plus tard se développe un autre modèle dit toyotien, <<qui a peris
de résoudre la contradiction entre un suystème de production entièrement organisé pour réduire les coûts et une
relation salariale garantissant l'emploi>>”.
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O fordismo do pós-guerra não será apenas um sistema de produção, mas um “modo de
vida total” (HARVEY, 2008, p. 131), dando poderes hegemônicos aos Estados Unidos a partir
de sua influência econômica no mundo, até a crise dos anos 70. Ao analisar as radicais
mudanças culturais e políticas a partir dessa época, David Harvey atribui a emergência de tais
mudanças às novas maneiras de experimentação do espaço e do tempo. O fordismo teria sido
fundamental para tais mudanças.
Ao levar em conta todos os fatores transversais ligados ao automóvel e seus sistemas,
considerando que o automóvel era negligenciado pela sociologia, Yoann Demoli e Pierre
Lannoy (2019) trataram de constituir e definir uma “sociologia do automóvel”. Não é uma
especialidade disciplinar estável, avisam os autores, pois se aproxima de outras sociologias e
áreas, muitas vezes interdisciplinares, como a sociologia do consumo, a sociologia urbana, a
economia, o direito e a psicologia. A sociologia do automóvel pensada pelos autores prevê
três eixos de análise que em muito inspiraram meu trabalho: análise dos mecanismos sociais
da difusão do automóvel no seio das sociedades ocidentais; a descrição das lógicas sociais que
estruturam o cotidiano desses usos e os investimentos identitários e culturais entre os sujeitos
e esse objeto; e a identificação das modalidades sociais pelas quais são externalizadas,
engendradas e problematizadas tais questões.
Além de observar essas questões na França e criarem uma genealogia do automóvel na
pátria mãe dessa tecnologia, Demoli e Lannoy reuniram uma gama de informações estatísticas
(bem ao gosto da sociologia), a partir das enquetes nacionais sobre transporte naquele país nos
anos 80, 90 e 2000, para compreender de que forma os automóveis se difundiram na
sociedade francesa.
Ao analisar as gerações, os autores desenham grupos que são mais ou menos
universais, a saber, aqueles nascidos entre 1940-1960 e que tiveram forte influência da
difusão do automóvel, o que ocasionará, entre 1950-1970, no aumento do número de carros; e
os baby boomers, geração nascida entre 1946-1964, que conheceram uma socialização
intensiva ligada ao automóvel e, por isso mesmo, começaram a demonizar o carro. O pico de
mortes na França em decorrência do automóvel será em 1972 e é quando o artefato passa a ser
visto como um problema público de segurança e ambiental, aumentando as campanhas de
controle de velocidade naquele país. Esse período também coincide com os problemas que os
automóveis geraram no Centro Antigo de Salvador e no Brasil, quando seu uso passou a ser
questionado mais fortemente.
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A França conta com 32,4 milhões de unidades de carros (dados de 2017) e, entre 1984
e 2006, viu sua taxa de motorização crescer 67%. O aumento da motorização no país advém
dos novos públicos que passam a dirigir. A partir de mulheres, estudantes, jovens
trabalhadores e aposentados, identificou-se a emergência do motorista pobre, já que a falta de
veículo se constitui em um importante fator para empregabilidade, mas que também captura
uma parte significativa do orçamento pessoal. Naquele país, as famílias estão pagando
“pesado ônus financeiro sobre a necessidade de um automóvel” (DEMOLI, LANNOY, 2019,
p. 12-13)138. Fato similar também será observado no Brasil nas primeiras décadas dos anos
2000 com os incentivos dados para indústria automotiva e o aquecimento da economia a partir
do consumo.
Na América Latina, que em 2010 tinha 80% da população vivendo em centros
urbanos, os sistemas de transporte sempre foram vistos como determinantes para a economia
e a vida dos cidadãos. Apesar de diversas iniciativas em soluções para o transporte coletivo, o
continente também sofre com os efeitos nocivos do transporte individual. Os índices de
motorização, medido pelo número de automóveis por habitantes, varia bastante entre um país
e outro: “Os índices de motorização são mais altos em Guadalajara, Buenos Aires, Cidade do
México e Caracas, e os mais baixos estão em Lima, Santiago e Bogotá” (OBSERVATORIO
DE MOVILIDAD URBANA PARA AMÉRICA LATINA, 2010, p. 32) 139. Outro dado
importante sobre os automóveis na América Latina é a antiguidade dos veículos, o que pode
indicar certa frustração com os carros. Em 2018, um artigo 140 demonstrou que as novas
gerações da América Latina já não tinham interesse em possuir veículos particulares, mas sim
em ter acesso ao serviço de transporte de qualidade.
Yoann (2018) também analisou os carros como um caso de “desejo frustrado” na
França, mudando a ideia de que pessoas jovens nutrem amor pelos carros. Muitos jovens

138 Tradução do autor, no original em francês: “A contrario, on assiste à l'émergence de motoring poors, salariés
précaires dont la disposition d'une automobile, captant une part importante de leur budget, conditionne l'accès à
l'emploi [Froud et al., 2002]. Le phénomène, s'il est de moindre ampleur en France, bien dotée en transports
publics [Coutard et al., 2002], y est néanmoins important, une proportion non négligeable de ménages payant un
lourd tribut financier au besoin d'automobile [Demoli, 2015a]”.
139 O Observatório pesquisou 15 regiões metropolitanas na América Latina: Belo Horizonte, Bogotá, Buenos
Aires, Caracas, Cidade do México, Curitiba, Guadalajara, León, Lima, Montevidéo, Porto Alegre, Rio de
Janeiro, San José, Santiago e São Paulo. Tradução do autor, no original: “Los índices de motorización de
automóviles son más altos en Guadalajara, Buenos Aires, Ciudad de México y Caracas, y los más bajos están en
Lima, Santiago y Bogotá”.
140 FOLHA DE S. PAULO, “A revolução da mobilidade urbana na América Latina”, 26 set. 2018, disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/09/a-revolucao-da-mobilidade-urbana-na-americalatina.shtml>. Acesso em: 03 jul. 2021.
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franceses não possuem licença para habilitação141 ou estão retirando o documento tardiamente
ou mesmo não comprando mais carros. Embora os jovens estejam longe de deixar de dirigir, o
acesso ao carro individual mudou. “Em suma, o carro seria negligenciado pelos mais jovens,
que cresceram em um mundo onde dirigir se tornou perigoso, poluente e caro. Um mundo em
que o carro não é mais o objeto inevitável do desejo que seus idosos conheciam” (DEMOLI,
2018, sp)142. Entretanto, segundo o pesquisador, isso não significa que os jovens não desejem
mais os carros, mas que apenas aguardam condições mais favoráveis para ter um. Longe de
gostar de dirigir, a pesquisa revela que eles são movidos por restrições geográficas e
temporais.
É nítido que há uma mudança de prática no relacionamento com o carro,
principalmente se compararmos com as gerações mais velhas ligadas à expansão dessa
tecnologia. Apesar disso, desde as décadas dos anos 70, a expansão do automóvel continuou
em grande escala, na França, entre as mulheres e as mais jovens, no Brasil entre as classes
mais populares e jovens.
No fim dos anos 60 e durante a década de 70, o carro em Salvador teve uma completa
inversão do valor que a opinião pública vinha lhe dando até então. Depois do colapso do
trânsito no Centro Antigo no início dos anos 60, artigo de 1969 da Tribuna da Bahia criticou
determinado urbanismo que seria a “síntese das cidades neuróticas”. Critica-se o barulho da
cidade, principalmente de buzinas, e se apela por uma necessidade de “se começar a planejar a
cidade de Salvador” e solucionar os problemas no “congestionamento das vias públicas, na
solidão dos homens que correm, na geometria da construção da cidade barroca em tempo de
futuro e humanização”143.
Em Setembro de 1977, uma manchete estampou uma notícia: “Trânsito já matou 331
este ano em Salvador”144, apesar de não analisar o que levou a esse cenário e narrar os fatos de
maneira objetiva. Já em 1978, outra reportagem foi mais direta na problemática dos carros,
anunciando: “Salvador pede SOS: não tem aonde colocar tanto carro”145. O texto afirmava que
o crescimento da cidade não foi acompanhado pela distribuição dos espaços físicos e que seria
141 No Brasil, nos últimos seis anos, o número de pessoas com habilitação, com idades entre 18 e 30 anos, caiu
10,8%. A queda foi maior na faixa etária entre 18 e 21 anos, representando queda de 35%. Mais detalhes em
reportagem veiculada no site da CNN Brasil em 21 ago. 2021, disponível em:
<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/numero-de-jovens-com-habilitacao-cai-108-em-6-anos/>. Acesso em:
22 ago. 2021.
142 Tradução do autor, no original em inglês: “In short, the car would be neglected by the younger ones, who
grew up in a world where driving has become dangerous, polluting and expensive. A world where the car is no
longer the inevitable object of the desire that their elders knew”.
143 TRIBUNA DA BAHIA, 03 nov. 1969, p. 8.
144 TRIBUNA DA BAHIA, 20 set. 1977, p. 8.
145 TRIBUNA DA BAHIA, 22 jul. 1978, sp.
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impossível continuar a receber a quantidade de carros. Também traz números impressionantes
de acidentes naqueles anos: 5.104 em 1973, com 304 vítimas fatais e, no ano de 1977, 5.784
acidentes, com 319 mortes. O atropelamento nessa época era a primeira causa de morte no
trânsito. Em 1980, o colunista Carlos Eduardo Neves apresentou um artigo paradigmático na
Tribuna da Bahia146, sob o título “Em torno do automóvel”. O texto começa com uma frase
que revela todo o sentido que o automóvel tomara para a sociedade brasileira: “Eu lhes digo:
está havendo uma completa inversão de valores. Hoje um carro vale muito mais do que
qualquer ser humano”. O colunista é ainda enfático na crítica ao automóvel como poucos
artigos até então, do qual extraio os seguintes trechos:
Os carros invadiram as cidades como uma praga de gafanhoto. Invadiram-na
e dominaram-na (…) As pessoas estão prontas a dar Cr$ 200 mil por um
automóvel mas reclamam ao ter que pagar Cr$ 5.000 por uma empregada. E
uma empregada – reconheçamos – tem muito mais utilidade. (…) Talvez por
isso, haja muito mais oficinas do que hospitais na cidade. A inversão é tão
irritante, amigos, que no futuro é bem possível que os carros estacionem seus
proprietários na garagem. Aquela conversa de que “o futuro a Deus
pertence” só valeu até o dia em que Panhard 147 aperfeiçoou o veículo de
propulsão. A partir daí o futuro passou a pertencer ao automóvel. (…) O
homem foi jogado para o alto (está empilhado em edifícios). Nunca
desapareceram com qualquer rua para dar lugar à construção de casas.
Entretanto, diariamente, se derrubam casas para abrir novas ruas. (…) E não
pensem que ficará como está. O asfalto continuará bebendo a água do mar
com uma sede voraz. E não é nada impossível que até o final do século a
baía esteja transformada numa miserável banheira. (…) Sujo, barulhento e
opressor o carro está acabando com o espaço vital do homem. (…) O carro
não foi feito para cohabitar com o homem na cidade. (…) Por que esse amor
desmedido? Por que essa corrida desenfreada dos homens atrás dos carros (e
às vezes dentro deles)? (…) Alguns sociólogos dizem que o carro é uma
extensão dos nossos pés. Outro que é um símbolo sexual. Fundindo-se cada
vez mais com seu automóvel e substituindo funções do pé e do sexo,
certamente chegará o dia em que o homem se transformará naquelas
estranhas figuras que habitavam a planície da Tessália: os centauros, metade
homem, metade cavalo. Apenas que no futuro seremos homem da cintura pra
cima e carro da cintura pra baixo. (…) E prosseguindo nesse ritmo, meus
irmãos, provavelmente no ano 2000 toda humanidade será constituída de
automóveis.

O artigo é tão certeiro na análise e traz tantas evidências de que seguimos esse
caminho, que ele praticamente é uma tese sobre o futuro da humanidade e seu objeto de
adoração. Não é difícil imaginar o que motivou o autor a escrever com tanta ênfase um artigo
contra o xodó da modernidade: um país totalmente de joelhos para a indústria automotiva,
146 TRIBUNA DA BAHIA, 04 abr. 1980, p. 10.
147 A Panhard et Levassor é considerada a pioneira na fabricação de automóveis sob a direção de René Panhard
e Émile Levassor, em 1887. É atribuída a esse fabricante a moderna transmissão dos carros. Atualmente, a
fábrica pertence à marca Renault.
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preso e dependente da mobilidade motorizada difundida pelo artefato colonial, com
seríssimos problemas urbanos e, o mais grave, índices de mortandade dos mais altos de todo
mundo.
A Tabela 4 dá uma dimensão da gravidade das mortes por acidentes de transporte no
Brasil (42.245 mortes em 2019), sendo o primeiro país no ranking de 37 países. Apesar disso,
desde 2014, a mortalidade por acidentes de transporte no Brasil diminuiu 1,2% ao ano. Com
42.245 mortes em 2019, o país foi classificado como o primeiro colocado em comparação a
outros países. Estados Unidos, México e Turquia, respectivamente, foram os números 2, 3 e 4
neste ranking:
Mortalidade por Acidentes em Transporte
Ano

Número de mortes

2019

42245

2018

42051

2017

41853

2016

41651

2015

39632

2014

44928

2013

43561

2012

46136

2011

44609

2010

44003

2009

38539

Tabela 4: Mortalidade por acidentes em transporte no Brasil (2009-2019).
Fonte: OECD/ Nation Master.

Das 42.245 mortes por acidente de transporte, em 2019 (Tabela 4)148, 40.721 foram no
trânsito149. Uma das formas de obter dados sobre mortos no trânsito é analisar o relatório do
DPVAT - Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres.
No relatório 2009 – 2018, foram mais 485 mil indenizações por morte no trânsito, 38 mil
mortes apenas em 2018, sendo 82% das vítimas fatais do sexo masculino e 39% delas com
idade entre 18 a 34 anos. Na Bahia, o número de indenizações pagas por acidentes de
148 Os números foram organizados pela Nation Master, um banco de dados estatísticos que oferece um grande
diretório de variáveis para fins de comparação, a partir de dados da OECD - Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, disponível em: <https://www.nationmaster.com/nmx/timeseries/brazil-transportaccidents-mortality>. Acesso em: 10 jun. 2020.
149 Reportagem no jornal Folha de São Paulo em 11 jun. 2020, afirmava que as vítimas da Covid19 durante três
meses de 2020 já superavam o total de mortos no trânsito em 2019. A reportagem está disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/covid-19-mata-mais-em-3-meses-do-que-transito-emtodo-2019-no-brasil.shtml>. Acesso em: 12 jun. 2020.
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automóvel foram 1.246 em 2009 e 897 em 2018, apontando uma forte redução de acidentes de
carros; enquanto o número de indenizações pagas a acidentes com motocicletas saltou de 918
em 2009 para 1.419 em 2018150. Isso sinaliza maior popularização das motos, o que é visível
nas ruas, e que demonstra como os motociclistas estão mais sujeitos à morte no trânsito.
Os dados do sistema automobilista do Brasil são grandiosos. Estima-se 1 milhão e 500
mil quilômetros de malha rodoviária. Em 2017, foram 88,7 milhões de passageiros
transportados por essas estradas. Apenas em 2017, os investimentos públicos do governo
federal nesse setor da infraestrutura foram de R$ 8 bilhões 151. O número da frota de
automóveis no país é de mais 54 milhões de unidades (2018)152. Em Salvador, a frota teve
aumento significativo nos últimos 10 anos. O aumento da frota vai provocar ainda mais
problemas urbanos e novos desafios para a população, questões que retomaremos no Capítulo
4 ao discutirmos o direito à cidade.
Na Tabela 5, separei o número total de veículos motorizados (coluna do meio) e deixei
uma coluna apenas com o número de automóveis (coluna da direita), o que demonstra um
crescimento de quase 200 mil novos automóveis na cidade na última década. A partir de 2014,
com a crise política e econômica, vemos uma redução de pelo menos 10 mil carros em relação
ao crescimento de anos anteriores.

150 Os números foram retirados do relatório DPVAT 2009-2018 que está disponível em:
<https://www.seguradoralider.com.br/Documents/boletim-estatistico/Relatorio%20Especial%20SNT-20-09.pdf>.
Acesso em: 11 jun. 2020.
151 Os dados são do Ministério da Infraestrutura/ Governo Federal do Brasil e estão disponíveis em:
<http://www.infraestrutura.gov.br/component/content/article.html?id=5341>. Acesso em: 11 jun. 2020.
152 Em 2008 eram 32 milhões de automóveis no país, o que representa um aumento de mais de 26 milhões de
automóveis em 10 anos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponíveis em:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/22/28120>. Acesso em: 11 jun. 2020.
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Frota de veículos – Salvador (2010-2020)
Ano
Total**
Apenas automóveis
2020*
952273
613137
2019
945305
610461
2018
915186
597610
2017
886703
583805
2016
866032
573138
2015
846102
564158
2014
819237
551687
2013
785257
533990
2012
744590
512032
2011
694309
483488
2010
648323
458599

Tabela 5: número de veículos registrados/por ano em Salvador.
Fonte: Denatran (dados contabilizados e reunidos por mim).
* dados até Abril/2020.
** Além de automóveis, inclui-se no total, caminhões, tratores,
caminhonetas, ônibus, motocicletas e outros modais motorizados com placa.

A sociologia do automóvel se firma como um campo de estudos relevante, alicerçado
em dados estatísticos, informações importantes sobre o sistema automobilista. Apresentei
alguns dados relativos ao Brasil e a Salvador, em vias de mostrar os desafios a serem vencidos
nesse campo e que passam, necessariamente, pela humanização do trânsito.
Já sabemos até aqui o que é o sistema automobilista ou a carrocracia, como ela se
fundamenta a partir do apoio do Estado e como sua falta de regulamentação em países como o
Brasil ocasiona na morte de pessoas. Vimos que apesar do queda do interesse pelo automóvel,
o número de unidades continua aumentando.
Na próxima seção, quero aprofundar a relação do sistema automotivo com as
subjetividades, em especial, a infância, as identidades de gênero e e as questões raciais, o que
vai representar outros elos na complexa teia de significados entre cultura, sociedade e
tecnologia, e que mantém a carrocracia como um sistema imbatível.
3.3.2. Carrocracia, gênero, raça, infância e inconsciente
O Homem Máquina é um livro de 1748 escrito por Julien Offray de La Mettrie (2001)
e considerado difusor dos pensamentos fundantes dos tempos modernos. Apesar de algumas
divergências e diferenças, para muitos, essa obra retoma a teoria animal máquina153 de
Descartes e marca a ruptura do dualismo matéria/espírito: “O corpo humano é uma máquina
que monta suas próprias forças: uma imagem viva do movimento perpétuo” (LA METTRIE,
153 A tese mecanicista de Descartes criou modelos de inteligibilidade iguais para objetos e o corpo humano: “Os
movimentos e as várias funções biológicas do corpo podem, então, ser reduzidas a operações quantitativas, ao
choque de forças e tensões e a funções de causalidade” (MURTA, FALABRETTI, 2015, p. 76).
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2001, p. 35)154. A obra prenuncia a discussão sobre os agenciamentos entre humanos e
máquinas.
Por sua vez, Deleuze e Guattari (2010) vão ampliar a ideia de maquinação para falar
do inconsciente. Em oposição à teoria freudiana do mito edipiano como formadora da
subjetividade, os teóricos da diferença vão dialogar com Marx para afirmar que o inconsciente
é pura produção das máquinas desejantes. E falam sobre uma característica inata do ser
humano para “compor máquina”: “Os homens formam uma máquina de trabalho nas
condições burocráticas dos grandes impérios” (DELEUZE, GUATTARI, 2010, p. 508), mas
essa característica não estaria restrita às questões institucionais, haveria uma disposição
humana de se conectar com tudo e com todos. Esse “phylum maquínico” sobrepõe
máquinas155 e, na perspectiva maquínica de O Anti-Édipo, é possível estabelecer relações dos
impactos corporais e inconscientes do automóvel e de como ele se acopla ao humano
provocando sensações de prazer. Mimi Sheller (2004, p. 227) fala em um estado de “estar
sendo” no carro: “Dirigir pode ser incluído entre os compromissos corpóreos ativos dos
corpos humanos com o mundo 'sensorial'”156. Esse mundo sensorial produz felicidade,
excitação, sentimentos que para a teórica não estão localizados apenas dentro da pessoa, mas
numa circulação de afetos entre pessoas e, sobretudo, com os corpos humanos respondendo ao
impulso do motor, tornando-se “um com o carro” (SHELLER, 2004, p. 228). Movimento e
emoção. Esse novo sistema maquínico não deixa de oferecer certa autonomia ao automóvel,
inclusive com características fascistas157. Assim, a relação com o carro não é só busca de
prazer, “(…) mas também alimenta nossos medos mais profundos, ansiedades e frustrações”
(SHELLER, 2004, p. 224)158.

154 Tradução do autor, no original em francês: “Le corps humain est une machine qui monte elle-même ses
ressorts: vivante image du mouvement perpétuel”.
155 A ideia de “maquinação” constitui uma das bases do pensamento teórico de Deleuze e Guattari na obra
Capitalismo e Esquizofrenia. Dessa forma, eles definirão não apenas a subjetividade humana, mas também partes
do corpo como máquina (máquina desejante, máquina órgão, máquina de falar) e formações sociais em cada uma
das épocas da história humana (máquina territorial primitiva, máquina despótica, máquina capitalista). “Isso
respira, isso aquece, isso come. Isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito o isso. Há tão somente máquinas em
toda parte, e sem qualquer metáfora: máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, suas conexões”
(DELEUZE, GUATTARI, 2010, p. 11).
156 Tradução do autor, no original em inglês: “Driving can be included among the active corporeal engagements
of human bodies with the ‘sensed’ world”.
157 Nesse sentido, Deleuze e Guattari alertam: “Toda vez que a tecnologia pretende agir por si própria, ela toma
uma coloração fascista, como na tecnoestrutura, porque implica investimentos não só econômicos e políticos,
mas igualmente libidinais, totalmente voltados para a opressão do desejo” (DELEUZE, GUATTARI, 2010, p.
528).
158 Tradução do autor, no original em inglês: “This affective relationship with cars is not only about pleasureseeking, but also feeds into our deepest fears, anxieties and frustrations”.
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Não é de hoje que sociólogos, historiadores e psicólogos demonstram a maneira como
as inovações tecnológicas modificam as sociedades. Com o carro não será diferente, ao
contrário, ele será a prova cabal de que essas transformações sociais são impulsionadas e
dinamizadas pela tecnologia como este capítulo tentou demonstrar. Em Apocalipse
motorizado, Ned Ludd (2005) reuniu diversos autores que apontaram essas mudanças no
Brasil, dentre elas, a maneira como a palavra “acidente” foi banalizada e passou a encobrir o
efeito da presença dos automóveis, bem como seu simbolismo. Já em Policing the open road,
Sarah Seo (2019) demostrou como os carros transformaram a liberdade americana, levando a
um policiamento intrusivo e com consequências desastrosas para a equidade racial. Ela cita
vários filmes que apresentavam o carro como um personagem por si só, a exemplo de Bonnie
e Clyde e Thelma & Louise, com viagens em forma de fuga e um certo “lado sombrio” da
liberdade com “máquinas suicidas”. Para a autora, “As práticas regulatórias e policiais que se
desenvolveram logo após a adoção em massa dos carros foram arraigadas na vida americana
do século XX e permaneceram assim durante o século XXI” (SEO, 2019, p. 23) 159. Isso
significou uma aceitação generalizada do poder da polícia com práticas regulatórias que se
estenderam para diversos campos da vida urbana. A autora aponta um paradoxo: os carros
ofereciam mobilidade sem precedentes, mas sua massificação criava um caos ameaçando a
segurança pública porque todos, sem exceção, violavam as leis de trânsito.
Os carros também representam grandes riscos à saúde, para além da brutalidade e
mortalidade no trânsito. No capítulo “Pegando doença de carro”, Lutz e Fernandez (2010, p.
161-162) falam de náuseas e dores de cabeça crônicas provocadas pelo movimento do
automóvel, problemas cardíacos, respiratórios e uma crise de obesidade nos Estados Unidos
provocadas pelo uso excessivo do automóvel. Pesquisas apresentadas pelas autoras mostram
que 40% dos norte-americanos adultos são considerados sedentários e que os deslocamentos a
pé caíram 42%, sendo que grande parte dos problemas de obesidade no país tem relação com
o sistema de automobilidade:
Os carros também ajudaram a impulsionar o crescimento da indústria de
fast-food calórica. A cultura automobilística valorizou a velocidade e
fomentou a ideia de que conveniência e eficiência devem prevalecer à
medida que avançamos no dia. Agora, nossos estômagos estão sujeitos a
reabastecimentos com mais frequência do que nossos tanques de gasolina,
enquanto passamos de carro pelos onipresentes vendedores de alimentos que
vendem seus produtos pela estrada. (LUTZ, FERNANDEZ, 2010, p. 163) 160
159 Tradução do autor, no original em inglês: “The regulatory and police practices that developed soon after
their mass adoption were ingrained in twentieth-century American life and have remained so through the twentyfirst century”.
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Se o carro pode ser considerado um fenômeno cultural é porque ele se impõe como
prática social com um “suporte de atribuições identitárias que estruturam as representações
coletivas” (DEMOLI, LANNOY, 2019, p.72)161. Dessa forma, enquanto não estudarmos e
deixarmos evidentes as emoções que estão por trás do carro, como nos ensina Mimi Sheller,
será muito difícil criar uma ética na qual os combustíveis fósseis deixem de ter importância:
O consumo de carro nunca é simplesmente sobre escolhas econômicas
racionais, mas tem igualmente a ver com respostas estéticas, emocionais e
sensoriais de dirigir, bem como padrões de parentesco, sociabilidade,
habitação e trabalho. Na medida em que são "culturas do carro" associadas a
uma "relação íntima entre carros e pessoas” (Miller, 2001b: 17), podemos
perguntar como é que os sentimentos, fora e dentro dos carros, ocorrem
como sensibilidades social e culturalmente incorporadas nas práticas
familiares e sociáveis de uso do automóvel e nas circulações e
deslocamentos realizados por carros, estradas e condutores. (SHELLER,
2004, p. 222)162

A colocação de Sheller é importante ao discutir esse artefato porque isso pressupõe
compreender o papel da automobilidade em diversos tipos de sociedade, a maneira como as
cidades se configuram, em que tipo de política tem se baseado os modos de locomoção. Além
disso, há na citação uma necessidade de se compreender esses laços subjetivos, o que nunca é
levado em conta no momento de se pensar políticas públicas de locomoção, pois sempre se
tem como foco apenas as questões utilitárias e práticas.
O que a história e o campo nos ensinam é que, desde que foi criado, o automóvel
autorizou o acesso a atividades antes interditadas, modificando práticas cotidianas em
diversos domínios no que diz respeito à residência, comportamentos, lazeres, sociabilidades e
também sexualidade. Beth Bailey (1989) escreveu o incrível From front porch to back seat:
courtship in twentieth-century America, no qual essas mudanças ficam bastante nítidas na
sociedade norte-americana. Conforme o título já evidencia, Bailey demonstra como a chegada
do automóvel modificou a forma de namoro no século XX naquele país: da varanda para o
banco de trás do carro. A pesquisadora encontrou uma série de evidências sobre essas
160 Tradução do autor, no original em inglês: “Cars have also helped fuel the growth of the calorie-packing fastfood industry. Car culture has put a premium on speed and fostered the idea that convenience and efficiency
should rule as we make our way through the day. Now, our stomachs are subject to fill-ups more frequently than
our gas tanks as we motor past the ubiquitous foodmongers hawking their wares along the highway”.
161 Tradução do autor da ideia central do parágrafo, no original em francês: “Si l’automobile peut être
considérée comme un phénomène culturel, c’est également parce qu’elle s’impose comme le support
d’attributions identitaires qui structurent les représentations collectives”.
162 Tradução do autor, no original em inglês: “Car consumption is never simply about rational economic
choices, but is as much about aesthetic, emotional and sensory responses to driving, as well as patterns of
kinship, sociability, habitation and work. Insofar as there are ‘car cultures’ vested in an ‘intimate relationship
between cars and people’ (Miller, 2001b: 17), we can ask how feelings for, of and within cars occur as embodied
sensibilities that are socially and culturally embedded in familial and sociable practices of car use, and the
circulations and displacements performed by cars, roads and drivers”.
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mudanças comportamentais, a exemplo de publicações universitárias que aconselhavam os
jovens estudantes a encontrarem lugares seguros para seus encontros, sendo o carro
considerado a melhor e a mais privada opção para a privacidade sexual. Nos anos 60, muitas
universidades e colégios criaram restrições ao uso de carro por estudantes, havendo registro
de campanhas e manifestações contra essa restrição. Para Bailey, o carro fez uma verdadeira
revolução na sociedade estadunidense: mais liberdade para a mulher, possibilidade de
anonimato na paisagem urbana, novas normas sexuais (BAILEY, 1989, pp. 79-80)163.
Mas não é apenas entre os jovens e adultos que se acumulam as evidências históricas
de impacto e transformação comportamental. Enquanto um dispositivo ligado à cultura e ao
imaginário, a carrocracia só pode ter sucesso se for introjetada desde cedo na vida humana
(Figuras 63, 64 e 65), o que fica evidente em como as crianças164 se tornaram vítimas
preferenciais do sistema. Desde a era das carruagens na França e depois no século XX com a
ascensão dos automóveis, as crianças sempre estarão na mira do agenciamento tecnológico.

Figuras 63, 64 e 65: na construção do imaginário carrocrata, essencialmente masculino, códigos e objetos
possibilitam o agenciamento com o artefato ainda na infância. Brinquedos, além de outras formas de socialização
que se utilizam do carro como a cadeira do barbeiro e até um pacote de macarrão em forma de automóvel, no
qual a criança literalmente “engole” o carro. Fonte: acervo do autor.

Para os estudiosos do campo da infância, os desenhos e representações infantis são
espelhos do pensamento da criança com aspectos do contexto sócio cultural em que vivem.
Marta Regina Paulo da Silva (2015) analisou a produção das culturas infantis a partir da
experiência de meninos entre 3 e 5 anos de idade tendo como foco as relações de gênero numa
163 Tradução do autor, no original em inglês: “Because of the new ways of life - more freedom for women, the
automobile, the possibilities for anonymity in the urban landscape - these young people had more real freedom
than respectable youth had had before - in the span of adult memory, anyway. New sexual norms were emerging
with these changes”.
164 Agradeço à amiga de doutorado Isabela Silveira por reforçar a necessidade de incluirmos as crianças em
nossas pesquisas, de modo que essa seção tem como um dos objetivos interseccionar a questão do
automobilismo com as infâncias, mesmo que aquém do que a temática merece, no que espero que esse trabalho
contribua para despertar o interesse de pesquisadores/as nesse campo específico.
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pré-escola da região do ABC na grande São Paulo. Nos desenhos das crianças femininas
analisados por ela, observou-se cenas de cuidado com a casa, com os animais, com os irmãos
mais novos, além de flores, borboletas e corações. Nos desenhos dos meninos apareceram
representações de jogos eletrônicos, robôs, super heróis, polícias, ladrões e carros. Os
estereótipos de gênero estão presentes nesses desenhos, a exemplo do que a pesquisadora
relata sobre o depoimento de uma criança:
Suriá observa que geralmente as meninas não desenham carros, mas há
meninas, como ela própria, que desenham. Ao tentar compreender com ela
porque isso ocorre, disse que as meninas não gostam de desenhar carros,
preferem desenhar princesas. (DA SILVA, 2015, p. 1000)

Da Silva acredita que mesmo com alguma reprodução de estereótipos, instituições
vêm sendo questionadas por diversos movimentos sociais que pretendem modificar esse
imaginário, mas também são constrangidas “frente às pressões sociais de uma sociedade
machista”. Pressões que, desde criança, colocam os meninos em contato com a façanha
identitária carrocrata.

Figura 66: a relação entre infância e carros também é
estabelecida em propagandas como nessa de óleo automotivo nos
anos 60. Na peça publicitária, a figura paterna abre a porta para
as crianças entrarem no automóvel que estabelece uma relação
direta entre felicidade e automobilidade. Fonte: A Tarde, 23 ago.
1960, p. 12.

Nos anos 60, propagandas (Figura 66) e reportagens estabeleciam relações diretas
entre infância e automobilidade. Em uma reportagem com o título “Criança de 7 meses de
idade ganha 2o Dauphine” foi apresentado um bebê que havia recebido um Dauphine, modelo
de carro fabricado pela francesa Renault, em sorteio promovido pela empresa General Eletric:
“O Sr. Djalma de Lara, pai do pequenino José Roberto, recebeu o carro em São Paulo, sob as
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vistas e as palmas do gerente local, representantes da Administração e outros funcionários da
G.E.”165.
Na França e em outros países da Europa, a relação das crianças com a mobilidade
existe desde o século XVIII (Figura 67 e 68). Também na França, o impacto da
automobilidade na infância foi aprofundado por Assailly. O pesquisador relatou que, nos anos
50, a maioria das crianças francesas iam a pé para a escola, mas uma pesquisa de 2005
demonstrou que de 744 famílias francesas, apenas 12% das crianças de 6 a 11 anos iam a pé
para a escola166, enquanto 70% eram levadas de carro. Sem contar que hoje, na França, as
crianças respondem por 18% das mortes nas estradas e ainda são vítimas de 14% dos casos de
asma crônica em decorrência da poluição automotiva, impacto comparado ao tabagismo
passivo, de acordo com diversos estudos feitos em cidades europeias (ASSAILLY, 2018, pp.
23-24).

Figuras 67 e 68: pequena carruagem para criança (1785-1795)
puxada à cavalo, brinquedo do pequeno Luís XVII, no Museu da
Carruagem em Versailles (França). Pequeno automóvel de
corrida, brinquedo de 1911, em uma loja de Lisboa. Fonte:
acervo do autor.

Em jornais de Salvador, também encontrei notícias envolvendo crianças e que
impressionam pela violência e circunstância em que são descritas. Em 1915, uma reportagem
sob o título “Sob as rodas de um vehiculo” 167 falava sobre um menor de 13 anos, morador da
Ribeira que, pongando do bonde, fora atropelado por um automóvel que esmagou “o terço

165 A TARDE, 24 ago. 1960, p. 12.
166 Analisando o perfil da mobilidade em Salvador de 1975 a 2012, Francisco Ulisses Rocha (2014) concluiu
que em 2012, cerca de 602 mil deslocamentos (25% do total) tiveram como motivo de destino a escola, perdendo
apenas para o trabalho que correspondeu a 43,9% do total de viagens. Dentro das viagens realizadas “a pé”, mais
de 40% delas tiveram como motivo a escola, reafirmando o modal como uma das principais formas de
locomoção entre os estudantes.
167 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 20 set. 1915, p. 2.
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inferior da perna esquerda e arrancando-lhe três dedos do pé direito”. Outra, em 1930 168, traz
como título “Uma criança se atira do automóvel abaixo, porque o chauffer não pára no logar
pedido”. Além de não trazer nenhuma informação sobre o que uma criança faria em um carro
aparentemente sem acompanhante, há uma criminalização da infância, vejamos o início da
reportagem: “Criança é sempre criança. Gosta de novidades e de se mostrar sempre
camaradas das pessoas mais velhas, para proveito próprio”. O texto reporta que Edwaldo
Pereira de Brito, de apenas 10 anos, pegou uma carona na Calçada com um “camarada seu”,
cujo nome o jornal ignora. O jornal continua narrando o fato, diz que o garoto queria parar em
determinado ponto e que o motorista, ao invés de parar, acelerou, momento em que o
“rapazinho começou a gritar pedindo para saltar”. O garoto pulou do automóvel, se ferindo e
o motorista saiu em disparada sem socorrer a criança. O que pensar sobre essa notícia? O
garoto fora seduzido? O homem ao volante teria outras intenções? Além da matéria não trazer
essas informações, é uma narrativa que seria totalmente absurda nos dias de hoje e que
demonstra como ainda nas primeiras décadas do século XX, as crianças estavam sujeitas a
serem vítimas preferenciais do sistema automobilista.
As crianças também serão as vítimas principais dos efeitos da poluição dos
automóveis. Lutz e Fernandez (2010) mostraram, a partir de um estudo, diversas doenças
causadas pela estrada (the highway of illness) em Denver, no Colorado, região central dos
Estados Unidos. Mulheres que viviam perto dessas estradas tinham mais chance de parir um
filho de forma prematura, além disso, crianças que viviam nessa região tinham seis vezes
mais chances de contrair câncer: “Crianças que vivem perto de ruas nas quais trafegam 20 mil
ou mais veículos por dia estavam seis vezes mais sujeitas a contraírem leucemia infantil”
(LUTZ, FERNANDEZ, 2010, p. 168)169. Não temos muitas pesquisas nesse campo, mas
sabemos que, em grandes cidades brasileiras, as crianças têm sido vítimas preferenciais de
doenças respiratórias em decorrência de poluentes170. Além disso, os carros também impactam
as infâncias ao transformarem o espaço público em simples vias de circulação e de emissão de
poluentes, o que, além de impactar a saúde, como demonstrado, também impacta a
socialização e convivência dessas crianças com a cidade.
Outro fator que merece atenção e que conecta a infância às questões de gênero é que,
na França, as viagens com carro para levar as crianças à escola ou creche foram
168 DIÁRIO DA BAHIA, 02 abr. 1930, p. 2.
169 Tradução do autor, no original em inglês: “Children who lives near streets carrying 20,000 or more vehicles
per day were six times more likely to contract childhood leukemia”.
170 Sobre o assunto, consultar Amâncio e Nascimento (2012).
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frequentemente feitas pelas mulheres a partir de 2008. A constatação ocorreu na análise dos
dados de mobilidade desse país feita por Demoli e Lannoy (2019) e que reforçam as
diferentes experiências no uso do carro a partir do gênero. Para os pesquisadores, o
automobilismo feminino terá desvantagens em três questões de mobilidade cotidiana:
profissionalmente, parentalmente e na questão do consumo. Assailly (2018, pp. 27-28)
ressalta que as mulheres francesas precisam fazer malabarismo para ir ao trabalho, administrar
seus horários e deixar as crianças na escola. Com escolas cada vez mais distantes em função
do processo de suburbanização francês, assim como os supermercados, a mulher está
sobrecarregada de tarefas e presa ao congestionamento do tráfego.
Discutir a relações entre gênero, mobilidade e transporte amplia a nossa visão histórica
a respeito das opressões sofridas por mulheres e reconfigura o papel delas no que diz respeito
às aproximações entre tecnologia e sociedade. É evidente que gênero e sexualidade
proporcionam experiências diferentes quando falamos em mobilidade171. Desvantagens
históricas no uso do automóvel remontam ao início da difusão desse artefato e, em grande
medida, refletem diferenças universais no uso do carro por homens e mulheres. Assim como
no caso da bicicleta, a difusão do automóvel foi mais lenta entre as mulheres e esteve ligada à
emancipação política. As sufragistas norte-americanas já reivindicavam o direito de conduzir
desde 1919, na Europa, onde a condução feminina só se estabeleceu após a Primeira Guerra
Mundial172. A história das mulheres condutoras, tanto na França como na Inglaterra, começou
entre a burguesia e a aristocracia. Desde cedo, os críticos das mulheres tomarem a direção dos
automóveis diziam que o artefato “corromperia a esfera do lar”. A propaganda da época
continuou enfatizando a divisão sexual das tarefas com o homem sempre no comando das
coisas. Com a nova prática, as que ousavam dirigir eram suspeitas de transgredir as normas de
sexualidade porque elas rompiam a norma de gênero atrelada ao automóvel (DEMOLI,
LANNOY, 2019, p. 14-15).
Considerado um dos países que mais restringem as liberdades femininas, a Arábia
Saudita é conhecida por interpretar de maneira literal a chamada Sharia, a lei islâmica.
Embora não haja nada escrito na lei islâmica sobre dirigir veículos motorizados, o fato de sair
171 Sobre esse tema ver documentário ANDARILHAS. Direção de Gustavo Freitas. Brasília: Independente,
2014. 15 minutos. O curta analisa a mobilidade urbana de Brasília a partir da perspectiva de uma drag queen.
Disponível em: <https://vimeo.com/89695145>. Acesso em: 15 jul. 2020.
172 O período após a Primeira Guerra é um marco histórico para as mulheres no volante. Enquanto na França,
em 1924, 3,1% das permissões para dirigir são para mulheres, elas saltam para 10% em 1932 e para 15% antes
da Segunda Guerra. Embora continue se difundindo entre as elites, entre 1945 e 1960 o número de mulheres com
permissão para dirigir salta para 30% do total de mulheres. Apenas em 1993, esse número vai alcançar a taxa
masculina (DEMOLI, LANNOY, 2019, pp. 15-16).
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com o carro nas ruas representaria a possibilidade das mulheres saírem sozinhas e, em caso de
acidente, entrarem em contato com homens desconhecidos. Desde 1990, movimentos sociais
lutam pelo direito de as mulheres dirigirem nesse país. Em 2008, Wajeha al-Huwaider, uma
ativista pelos direitos das mulheres sauditas, gravou um vídeo 173 dirigindo em uma estrada
rural (onde havia permissão de dirigir para fins exclusivos de subsistência) clamando pelo
direito de conduzir veículos em todo o reino. A Arábia possui forte dependência de petróleo. A
queda mundial no preço da commodity fez com que o país buscasse formas alternativas para
manter o consumo. A liberação da condução por mulheres vem ao encontro dessa questão.
Infelizmente, em nenhum momento, a questão das emissões de gases estufa foi colocada em
pauta nessa discussão.
O carro se constituiu desde início como um objeto masculino, o que está mais que
provado em diversas investigações científicas (WALSH, 2002; GARTMAN, 2004;
RODRIGUES, 2012). Em Portugal e em outras partes do mundo, as mulheres foram
estigmatizadas e foram criados estereótipos que ligavam o automóvel à habilidade mecânica
dos homens. Para Sousa, as mulheres ameaçavam a masculinidade e a identidade dos
condutores (SOUSA, 2013, p.116).
Quando falamos na questão identitária, o carro se tornou um objeto de muitos
significados para os homens e, por isso, as mulheres sempre foram vistas como ameaça, sendo
comum a estigmatização delas no trânsito nos dias de hoje. Essa ligação dos modais
motorizados com as masculinidades foi estudada por pesquisadores como Bruno Lefebvre
(1996). Ele relatou os rituais diários dos caminhoneiros nas estradas da França que, a partir da
vida motorizada, conseguiam estabelecer uma ligação que permitia tranquilizar identidades
masculinas e hierarquias prisioneiras desse espaço de viagem, a estrada, já que não podem se
ancorar em um território fixo.
Demoli e Lannoy (2019) demonstraram como a cultura automobilista contemporânea
permeia as individualidades e atribuições identitárias. Há um agenciamento entre o sujeito
condutor e o automóvel que é social e material e expressa em acessórios para os carros, como
adesivos autocolantes, medalhas, porta-chaves, que vão construir um universo simbólico que
é indício do tráfico de afiliação social, “signo de afiliação identitária”. Assim, essas afiliações
vão ocorrer a partir de logomarcas comerciais, como, por exemplo, ser dono de uma Ferrari,
de um Porsche, marcas que não vão se restringir aos carros, mas migrar para roupas, bonés e
outros objetos. Adesivos pregados no carro (bumper stickers) vão evidenciar a afirmação de
173 O vídeo foi gravado no Dia Internacional da Mulher em uma estrada rural da Arábia Saudita e está
disponível em: <https://youtu.be/q8GiTnb33wE>. Acesso em: 10 fev. 2020.

253
direitos, pertencimento nacional ou religioso (“Propriedade do senhor Jesus”, como já vi em
um carro na cidade de Osasco-SP), inscrição de funções sociais tradicionais (“bebê a bordo”),
engajamento sociopolítico (adesivos de candidatos e afiliações partidárias), etc174.
A indústria automotiva e o sistema automobilista souberam e ainda sabem trabalhar
esses componentes subjetivos aliados ao modelo do carro para a venda. A cor, o tipo e as
marcas também poderão ser estigmatizadas a partir do uso frequente por determinado gênero
e sexualidade dos usuários que poderão, inclusive, ser reforçadas:
Qualquer dúvida sobre se essa tendência ainda é forte e profunda pode ser
dissipada por um teste simples. Basta perguntar a um grupo de homens
americanos se eles poderiam ir ao jogo semanal de basquete, dirigindo de
bom grado uma caminhonete Subaru, amplamente conhecida como
"Lesbaru", baseada na reputação de ser popular entre lésbicas. Em respostas
rápidas e veementes, você ouvirá o poder do que passou a ser chamado de
compra de identidade. (LUTZ, FERNANDEZ, 2010, p. 57)175

A indústria do automóvel trabalha com foco nas identidades e difunde a ideia de que o
carro pode expressar a autenticidade das pessoas. Basta assistirmos aos comerciais de carro na
televisão ou anúncios de revistas e jornais para comprovar isso. Lutz e Fernandez citam uma
campanha da Volkswagen, em 2005, sobre o novo Fusca:
Em anúncios de revistas peculiares e coloridos e no site da marca, os
proprietários reais de Fuscas eram perfilados, descritos como pessoas únicas
que sorriem frequentemente, conversam com suas plantas, sonham
acordados, dão gorjetas e são "Uma força do bem. É como o carro".
Mensagens de marketing como essa nos ajudaram a nos convencer de que
alguns carros são masculinos ou femininos, alguns pretos, outros brancos e
outros ainda são gays. (idem, 2010, p. 27-28 – aspas das autoras) 176

Em 2004, 46% dos norte-americanos acreditavam que seus carros refletiam suas
personalidades (ibidem, p. 28). Lutz e Fernandez descrevem que um homem gay conservador
não queria se encontrar com alguém que dirigisse um modelo Mazda Miata vermelho
brilhante, pois considerava o modelo “um carro gay”. Outro jovem condutor, que vinha de
174 Sobre essa relação dos carros com os adesivos, ver o interessante relato do experimento com os bumper
stickers dos Panteras Negras relatado em pesquisa nos Estados Unidos no final dos anos 60 com estudantes que
eram parados por policiais e recebiam multas mesmo dirigindo sem cometer contravenções
(HEUSSENSTAMM, 1971).
175 Tradução do autor, no original em inglês: “Any doubts as to whether this trend is still strong and deep can be
dispelled by a simple test. Just ask a group of American males whether they would willingly drive a Subaru
wagon, widely know as a "Lesbaru" based on its reputation for being popular with gay women, to their weekly
pickup basketball game. In their quick and vehement answers, you will hear the power of what has come to be
called identity shopping”.
176 Tradução do autor, no original em inglês: “Volkswagen's 2005 "Beetle People" campaign was typical of this
effort. In quirky and colorful magazine ads and on the brand's web site, actual Beetle owners were profiled,
described as unique people who smile often, talk to their plants, daydream, tip well, and are ‘A Force of Good.
Kind of like the car’. Marketing messages like this have helped convince us that some cars are macho or
feminine, some black, some white, still others gay”.
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uma família ligada à indústria do petróleo, estava convencido de que jamais dirigiria um carro
híbrido (elétrico) para não ter que dar satisfações às pessoas.
A ligação das masculinidades com o combustível fóssil levou a pesquisadora Cara
Dagget a cunhar o conceito de “Petromasculinidade”. Para ela, na medida em que o planeta
esquenta e a sociedade se mobiliza, novos movimentos autoritários no Ocidente estão
combinando negacionismo climático, racismo e misoginia. Daggett afirma que há um papel
histórico dos combustíveis fósseis no reforço do regime patriarcal branco:
(…) o modo de vida americano estava centrado em uma versão do regime
patriarcal branco, em que a conquista da masculinidade hegemônica exigia
um consumo intensivo de combustível fóssil e, para a classe trabalhadora ou
média, empregos dentro ou dependentes de sistemas de combustíveis fósseis
(empregos e salários que, como os benefícios do bem-estar estatal, eram
desigualmente distribuídos por raça, geralmente com a intenção corporativa
consciente de dividir trabalhadores para evitar agitações). Para muitos,
extrair e queimar combustível era uma prática de masculinidade branca e de
soberania americana, de tal forma que o poder explosivo da combustão
poderia ser grosseiramente igualado à virilidade. (DAGGETT, 2018, p. 32) 177

Voltarei a esse tema no próximo capítulo, dedicado ao direito à cidade e quando falarei
sobre uma política do clima. Mas, para finalizar esta seção, é preciso ressaltar que, mesmo
sendo um objeto masculino, a dimensão simbólica do carro vai se apresentar de maneiras
diferentes a depender das questões raciais envolvidas. A pesquisadora Carla Akotirene 178 e o
pesquisador Daniel dos Santos (2017) sinalizaram que, para as masculinidades negras, o carro
ampliaria sua significação de status e poder.
Ao analisar as masculinidades negras nos videoclipes dos rappers Jay-Z e 50 Cent,
Dos Santos (2017) identifica o carro como parte da narrativa que envolve temas e questões
políticas como o extermínio dos homens negros e o imaginário coletivo racial. O carro, como
elemento essencial do American Dream, salienta Daniel, funciona aqui como um “artifício de
demonstração performática dos gangsters”, um dos “objetos de poder” (DOS SANTOS, 2017,
p.77), sendo uma das principais marcas da ostentação nos vídeos clipes analisados pelo
pesquisador. Sobre a franquia hollywoodiana Velozes e Furiosos, o pesquisador afirma:
177 Tradução do autor, no original em inglês: “Finally, and most importantly for the purposes of this article, the
American way of life was centred around a version of white, patriarchal rule in which the achievement of
hegemonic masculinity required intensive fossil fuel consumption and, for the working-or middle-class, jobs
within or reliant upon fossil fuel systems (jobs and wages that, like state welfare benefits, were unequally
distributed by race, often with the conscious corporate intention of dividing labourers in order to prevent unrest).
For many, extracting and burning fuel was a practice of white masculinity, and of American sovereignty, such
that the explosive power of combustion could be crudely equated with virility”.
178 Em postagem no Instagram em 27 mai. 2019, Akotirene refletia como a racialização da experiência de
gênero leva os meninos “ao desafio rápido e naturalizado de ingresso no mundo das tecnologias, com virilidades
motorizadas, que vão rivalizar com outros machos no trânsito (…)”. O post está disponível em:
<https://www.instagram.com/p/Bx9_Ilbluco/?igshid=oyex1y0wz2y6>. Acesso em: 22 jun. 2020.
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“Protagonizados pelos atores negros Vin Diesel e Dwayne Johnson, a associação do corpo do
homem negro à máquina é inevitável: o combustível do motor do corpo-máquina negro é sua
paixão pelo consumismo automobilístico (...)” (idem, p. 138).
O filósofo Paul Preciado (2010, p. 108), além de apontar a introdução do carro como
elemento fundamental do american way of life, relata como o automóvel se convertia em peça
chave na estruturação da mansão Playboy, um bordel vinculado à célebre revista pornô. Nas
divisões da casa de entretenimento adulto, um Porsche estacionado representava o objeto de
desejo dos playboys norte-americanos que se atrelava ao sexo com mulheres vestidas de
coelhinhas.
Um carro não é apenas um artefato masculino, ele é um objeto produzido para o prazer
e lazer da elite branca. Assim também foi com a bicicleta e todas as invenções do século XIX.
Apenas a partir da segunda metade do século XX é que essas tecnologias começaram a ser
democratizadas, mesmo assim, sem perderem suas conexões identitárias e sociais. A própria
indústria automobilista não deixa de ser totalmente ligada à branquitude, sendo exemplo de
divisão racial do trabalho. Na história da indústria automobilista nos Estados Unidos, apenas
Charles Patterson, filho de um homem escravizado, conseguiu construir uma montadora de
automóvel cujo proprietário era negro, a partir de uma antiga fábrica de carruagens, tendo esta
falido em 1939179.
Sobre as diferenças raciais na condução de automóveis e nas relações com a cidade e
os espaços de poder, sabemos, por relatos nos veículos de comunicação e observações em
campo, que poucos motoristas brancos são parados e averiguados pela polícia em
policiamentos e patrulhamentos das ruas.
Prática comum nos Estados Unidos, o policiamento de carros dirigidos por pessoas
negras tem sido o disparador de conflitos e manifestações antirracistas que se acirraram nas
primeiras décadas dos anos 2000:
O superpoliciamento dos carros é um fato na vida das pessoas negras dos
Estados Unidos. Embora Bland180 não tenha sido morta durante a parada de
trânsito, em 2015, ano de sua morte, 27% dos assassinatos policiais de
cidadãos desarmados começaram com uma parada de trânsito, de acordo
com uma pesquisa. A própria Bland tinha se manifestado cada vez mais nas
mídias sociais contra o abuso policial e a violência contra afro-americanos,
especialmente quando o movimento Black Lives Matter ganhou impulso
depois que um policial atirou fatalmente em Michael Brown, de dezoito
179 Uma reportagem sobre o assunto foi publicada no site UOL em 21 jun. 2020 e está disponível em:
<https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2020/06/21/como-ex-escravo-e-filho-se-tornaram-os-primeirosnegros-donos-de-montadora.htm>. Acesso em: 23 jun. 2020.
180 Sandra Annette Bland (1987-2015) foi encontrada morta em uma cela no Texas, três dias depois de ter sido
presa em um patrulhamento de trânsito. Sua morte foi registrada como suicídio.
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anos. O que aconteceu em Fergunson, Missouri, em 9 de agosto de 2014, era
parte de uma grande tendência. O Departamento de Justiça dos EUA abriu
uma investigação sobre o Departamento de Polícia de Fergunson e encontrou
"um padrão de policiamento inconstitucional" que se inclinava para a linha
racial. (SEO, 2019, p. 16 – aspas da autora)181

O perfil racial tem determinado uma prática comum no policiamento das estradas
norte-americanas. Pequenas infrações podem ser perdoadas se o condutor for branco, mas
serão registradas se o motorista for negro ou latino:
Em estudo, 73% dos motoristas que a polícia estadual de Maryland encostou
ao longo de um trecho da I-95 eram afro-americanos, ainda que em nem por
perto a porcentagem das pessoas que dirigiam ao longo desse trecho de
estrada fosse afro-americana. (LUTZ; FERNANDEZ, 2010, p.112)182

Lutz e Fernandez ainda afirmam que as estrelas de Hollywood, em sua maioria
brancas e ricas, são sempre noticiadas por dirigirem bêbadas, mas estão longe de fazerem
parte da população presa por dirigir embriagada. As taxas de pessoas brancas que admitem
dirigir bêbadas são bem menores que a das pessoas negras:
A agregação de poder ao Estado - o crescimento da desigualdade entre
cidadão e governo - por conta do carro é um dos trópicos mais ignorados do
século XX. Quando esse poder se acumula em uma sociedade com racismo
persistente, os pequenos e grandes terrores de perfil racial na estrada são um
resultado previsível. (LUTZ; FERNANDEZ, 2010, p. 114)183

As pesquisadoras já haviam afirmado que as diferenças de posse do carro entre
brancos e negros tiveram impacto no momento da fuga do furacão Katrina, além de
ressaltarem como o acesso ao artefato modificou as situações de empregabilidade para essa
população. Isso complexifica ainda mais a discussão sobre o uso dos carros por pessoas
negras. Lutz e Fernandez alertaram que pessoas negras e latinas também lideram os índices de
atropelamento já que são as que mais andam a pé em áreas urbanas com alto tráfego nas quais
elas têm mais chances de morrer em um acidente.
181 Tradução do autor, no original em inglês: “The overpolicing of cars is a fact of life for people of color in
America. Although Bland was not killed during the traffic stop, in 2015, the year of her death, 27 percent of
police killings of unarmed citizens began with a traffic stop, according to one survey. Bland herself had been
increasingly vocal on social media against police abuse and violence against African Americans, especially
when the Black Lives Matter movement gained momentum after a police officer fatally shot eighteen-year-old
Michael Brown. It turned out that what had happened in Fergunson, Missouri, on August 9, 2014, was part of a
large trend. The US Department of Justice opened an investigation of the Fergunson Police Department and
found ‘a pattern of unconstitutional policing’ that skewed along racial lines”.
182 Tradução do autor, no original em inglês: “In on study, 73 percent of the drivers that Maryland state police
pulled over along one piece of I-95 were African American, even though nowhere near that percentage of the
people driving along that stretch of highway were African American”.
183 Tradução do autor, no original em inglês: “The aggregation of power to the state - the growth of inequality
between citizen and government - on account of the car is one of the most unrecognized trends of the twentieth
century. When that power accumulates in a society with persistent racism, the small and large terrors of racial
profiling on the road are a predictable result”.
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No Brasil, um caso ocorrido em 2009 ilustra bem as diferenças entre negros e brancos
para o sistema automobilista e todo seu aparato de controle permeado por racismo. Januário
Alves de Santana, um homem negro, de 39 anos, foi espancado por seguranças da rede
Carrefour, em Osasco-SP, enquanto esperava por sua esposa e filhos no estacionamento. Ele
foi acusado de roubar seu próprio carro, um modelo Ford Eco Sport 184, e sofreu um violento
espancamento no qual teve fraturado o maxilar esquerdo em três lugares, sendo necessário
passar por cirurgias de reparação. Os seguranças acusados de espancamento foram absolvidos
pela Justiça brasileira em 2018. No Rio de Janeiro, em 2019, o carro de Evaldo dos Santos
Rosa, de 51 anos, foi fuzilado com 80 tiros de fuzil disparados pelo Exército Brasileiro em
uma operação na Zona Norte da cidade. Os militares alegaram terem “confundido” o músico
negro com assaltantes. No carro estavam o músico, a mulher, o filho de sete anos e o sogro de
Evaldo, que morreu no local185.
Paul Gilroy (2001), no artigo Driving While Black (Dirigindo enquanto negro)186,
afirma que as conexões entre a comunidade negra e o sistema automobilista são antigas e
históricas, muito pelo fato de que a maioria das experiências negras se dá no espaço urbano.
Para ele, o uso e fascínio pelos automóveis articularam problemas políticos e morais na
constituição da comunidade afro-americana. Gilroy acredita que é preciso ponderar a
associação exclusivamente intensa entre carros e liberdade na cultura negra e dá especial
atenção ao fato desses grupos participarem da cultura do consumo:
Por isso, sugiro esta possibilidade, como um perplexo não condutor que tem
estado perplexo com as distintas relações sociais produzidas nos EUA pela
extensa manipulação corporativa e governamental do mercado global de
petróleo, pelo poder de lobby das empresas petrolíferas e fabricantes de
automóveis contra o transporte público e pela capacidade dos fabricantes de
automóveis de se dirigirem aos seus consumidores negros através de uma
184 Uma reportagem sobre o caso foi publicada no Portal Geledés, em 21 mar. 2010, disponível em:
<https://www.geledes.org.br/racismo-no-carrefour-carrefour-indeniza-cliente-confundido-com-ladrao-em-lojada-grande-sp/>. Acesso em: 24 jun. 2020.
185 Uma reportagem sobre o caso foi publicada no Portal G1 em 08 abr. 2019 e está disponível em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/08/delegado-diz-que-tudo-indica-que-exercito-fuziloucarro-de-familia-por-engano-no-rio.ghtml>. Acesso em: 24 jun. 2020.
186 Georgine Clarsen (2017) escreveu um artigo revisitando o texto de Gilroy no qual analisa as
“automobilidades racializadas” em contextos coloniais, especificamente entre os indígenas australianos. Para
Clarsen, a cooptação carrocrata dos aborígenes se dá de outra forma: na construção de um “imaginário moral”
nas narrativas de automobilidade relatadas em mídias populares, jornais, relatos heroicos. O objetivo era colocar
o aborígene como “fora do presente contemporâneo”. Apesar da pobreza generalizada, “os automóveis se
tornaram objetos de grande valor para os indivíduos e comunidades aborígenes ao longo do século XX (…) Por
meio deles, os aborígenes encenaram novas histórias, criaram novos tipos de prazeres e criaram novas práticas,
acomodações, resistências e colaborações com o sistema colonial que redefiniram suas vidas” (CLARSEN,
2017, p. 54). Tradução do autor, no original em inglês: “Automobiles became greatly valued objects for
Aboriginal individuals and communities throughout the twentieth century. (…) Through them, Aboriginal people
enacted new stories, devised new kinds of pleasures, and created new practices, accommodations, resistances,
and collaborations with the colonial system that redefined their lives”.
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curiosa mistura de retórica separatista e nacionalista negra com os temas
rotineiros da utopia automotiva americana. (GILROY, 2001, p. 83) 187

O historiador dirige fortes críticas à comunidade negra, embora não tenha a pretensão
de fazer uma análise do consumidor afro-americano. Mas a partir de uma especulação
ecopolítica, Gilroy articula o carro como um componente da estrutura da política racial dos
Estados Unidos. Uma das principais hipóteses levantadas é que a história distinta dos negros
com falta de propriedade e privação material inclina os negros a investimentos
desproporcionais em formas particulares de propriedade, publicamente visíveis e que
atribuem status, no caso, o automóvel. Dados trazidos pelo autor revelam que embora
representem 12% da população dos EUA, os afro-americanos gastavam 45 bilhões de dólares
em carros e produtos e serviços relacionados a essa indústria, correspondendo a 30% das
compras de automóveis.
Gilroy afirma: “O carro privado é um índice de hegemonia” (idem, p. 86) e pode
representar um perigo para as comunidades negras, podendo inclusive ter um poder de
despolitizar, desorientar e mistificar. Para ele, analisar o uso do carro pode contribuir para a
investigação da segregação nos espaços, característica crescente e potencializada pelo carro
dentro e fora dos Estados Unidos, mostrando as linhas mais profundas de divisão de classe em
comunidades racializadas. Além disso, as falhas do transporte público confirmam o apelo
radical para soluções individualizadas e comunicam a ideia generalista de derrota do bem
público.
Henry Ford era um supremacista branco, antissemita, tecia elogios à Hitler, que
também o homenageou em 1938. Há evidências suficientes que demonstram as relações entre
fordismo e nazismo com carros e liberdades automotivas vinculadas ao lazer moderno e
privado, promovido por regimes autoritários e favoráveis à ideia de raça. A ecologia social
identificou o automóvel como uma das inovações tecnológicas mais destrutivas e não é
estranho, para Gilroy, que tenha sido criada essa articulação carrocrata com interesses
políticos dos negros norte-americanos.
Mapeando músicas e símbolos culturais da comunidade negra, narrando fatos e a ideia
de que o carro simbolizava o artefato que levava os negros escravizados para longe do mundo
terrorista do sul confederado, Gilroy afirma que o automóvel terminou por ampliar as ideias
187 Tradução do autor, no original em inglês: “So I tentatively suggest this possibility, as a bemused no-driver
who has been perplexed by the distinctive social relations produced in the USA by extensive corporate and
governmental manipulation of the global market in petroleum, by the lobbying power of oil companies and car
manufacturers against public transport and by the capacity of the motor manufacturers to address their black
consumers through a curious blend of separatist and black nationalist rhetorics with the routine themes of
American automotive utopianism”.
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segregacionistas que estavam postas na sociedade norte-americana desde as leis Jim Crow 188
que foram aplicadas até 1965 naquele país. Apesar de muitas empresas norte-americanas
terem estipulado que os carros não deveriam ser vendidos nem mesmo para os negros que
podiam pagar, com a fim dessas leis e a popularização e massificação do automóvel, a
indústria automobilista não deixaria de lucrar com a comunidade negra. Com o transporte
privado incentivado, a crescente motorização do país, os Estados Unidos viram surgir bairros
racialmente homogêneos e habitações suburbanas.
Paul Gilroy acredita que devemos considerar toda essa história e o fato de o carro ser
um produto antissocial como recurso político para o futuro, pois há um adormecimento nos
movimentos negros no que diz respeito à crítica da cultura automobilística, e esta poderia
fornecer uma perspectiva inquietante anticapitalista para a luta antirracista.
Como percebemos nesta seção, ao cruzar as questões de mobilidade com os gêneros,
sexualidades, infância e raça, aparecem complexidades que envolvem o tema, em
equalizações muitas vezes difíceis a respeito das identidades, da política e da própria
apropriação capitalista que deverão ser pensadas para uma mudança na maneira como nos
locomovemos pelo mundo. Essa tarefa se torna mais complexa ao deslocar os sujeitos
históricos como sujeitos geológicos em conexão com a própria Terra, aquela que mais tem
sofrido com os impactos humanos e da qual dependemos para a continuidade e permanência
de nossa espécie e de outras.
*
Desarticular essas formações discursivas seculares é um trabalho longo e permanente
similar ao empreendimento que as constituíram. O atual momento necessita de contra
discursos capazes de remodelar a vida na cidade, incentivando a redescoberta do prazer de
habitar as ruas, sem que elas sejam apenas um local de passagem. Se há uma performatividade
(BUTLER, 2003) nas questões relacionadas ao corpo e práticas sexuais, como vimos no
Capítulo 2, a política, a criação do espaço natural e citadino também são performativas,
agenciadas pelos discursos, o que já refleti em um texto específico (TROI, COLLING,
BATEL, 2021). São questões que se cruzam com aspectos culturais profundos, em grande
medida mais importantes que os aspectos legislativos e jurídicos, pois a cultura tem o poder
de mover o campo social e influenciar a vida, mais que qualquer outro aspecto humano.
188 Leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos, promulgadas no fim do
século XIX sob o princípio do “separados, mas iguais”. A lei era chamada assim por conta da música Jump Jim
Crow, interpretada por um ator branco pintado de negro (blackface) e se referia a um africano escravizado com
deficiência. É um dos fatos mais abomináveis da história norte-americana. Sobre o assunto consultar Fremon
(2000).
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Iniciamos este capítulo falando sobre uma história materializada da humanidade em
agenciamento com objetos e da construção social das tecnologias, o que fica evidente a partir
da criação e evolução de artefatos como a bicicleta e o automóvel como fruto da influência e
disputa de grupos hegemônicos e dissidentes. Fizemos também uma discussão sobre
historicidade e universalidade para localizar a modernidade/colonialidade como estruturante
das mobilidades que se instalaram no Sul Global a partir da invasão europeia, do tráfico de
pessoas escravizadas e da construção de paradigmas urbanísticos eurocentrados em aliança
com o capital especulativo. Por conseguinte, evidenciamos as relações entre modernidade,
colonialidade e velocidade, o caráter universal dessas questões e como elas atravessaram a
cidade de Salvador. Ademais, analisamos o papel desses modos de se mover na produção de
subjetividades, nas quais se interseccionam questões de classe, gênero, sexualidade e raça.
A Covid 19 também ampliou nosso pensamento a respeito das mobilidades, o papel
delas na questão climática. Enquanto na Europa, a pandemia abriu caminho para o
crescimento do uso da bicicleta, no Brasil, em direção contrária, a pandemia parece ter gerado
uma nova onda de migração de mobilidade para carros e motos. Pesquisa do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, com 33 mil entrevistados em cidades como Rio de
Janeiro e São Paulo, constatou que 3% deles pretendem evitar o transporte público 189. Esse
aumento no uso de veículos impactou ainda mais essas cidades, na contramão de políticas dos
últimos anos que visavam desincentivar esse tipo de modal.
Pensar essa cidade que precisa voltar a conviver será tarefa do próximo capítulo, no
qual pensarei o direito à cidade a partir das mobilidades. Também analisarei as questões
climáticas envolvidas no uso das mobilidades e como elas modificam as noções de direito na
contemporaneidade, sugerindo uma ecologia política urbana. Veremos como tais mudanças
vêm acontecendo na política desde a segunda metade do século XX e que, aparentemente, vão
determinar (ou deveriam) a nossa ética e nosso modo de fazer política e existir no planeta no
decorrer do século XXI. Nesse cenário, as mulheres têm se destacado como protagonistas na
construção de uma cidade mais acessível.

189 “Medo da Covid-19 pode gerar onda de migração para carro e moto”, reportagem no site do jornal Folha de
São Paulo, disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/medo-da-covid-19-pode-geraronda-de-migracao-para-carro-e-moto.shtml>. Acesso em: 15 jul. 2020.

4. Direito à cidade
“Basta abrir os olhos para compreender a vida cotidiana daquele
que corre de sua moradia para a estação próxima ou distante, para
o metrô superlotado, para o escritório ou para a fábrica, para
retornar à tarde o mesmo caminho e voltar para casa a fim de
recuperar as forças para recomeçar tudo no dia seguinte. O quadro
dessa miséria generalizada não poderia deixar de se fazer
acompanhar pelo quadro das “satisfações” que a dissimulam e que
se tornam os meios de eludi-la e de evadir-se dela”.
(LEFEBVRE, 2001, p. 118)
“A mansão das liberdades modernas repousa sobre uma base de uso
de combustíveis fósseis em permanente expansão”.
(CHAKRABARTY, 2013, p.11).

Até aqui, percebemos que a história do Centro Antigo de Salvador é uma história de
profundas transformações de seus aspectos materiais e culturais que se embrenham e alteram o
modo de vida dessa área emblemática para a cidade. Notamos também aspectos universais da
inserção dos artefatos móveis na vida moderna. Nesse percurso, as mobilidades aparecem como a
esfera social na qual emergem reivindicações pela cidadania. Nessa esfera social também se dá a
produção de subjetividades e agenciamentos. Também notamos que, em Salvador, houve o
aparecimento de um corpo dissidente que atravessa a história disposto a enfrentar as normativas e
que se manifestou em diversos conflitos, mais ou menos organizados, envolvendo questões móveis,
em especial, as relacionadas ao transporte coletivo.
Conquistar o direito ao aparecimento, aos modos não hegemônicos de locomoção, à cultura
caminhante, ao ciclismo, ao pleno direito de ir e vir, a uma política do clima, uma ecologia política,
são temáticas diretamente ligadas ao direito à cidade. Na atualidade, tais reivindicações
correspondem às atuações de coletivos que visam a apropriação dessa cidade segregada e elitizada
historicamente. Serão esses os temas deste capítulo.
Desde que foi cunhado em finais dos anos 60, o “direito à cidade” se proliferou nos estudos
sobre as cidades e se tornou um chamariz para analisar as desigualdades e disputas que se davam no
tecido urbano. Henri Lefebvre foi categórico ao afirmar que a cidade, para sua produção, dependia
das relações com as pessoas: “A cidade tem uma história; ela é a obra de uma história, isto é, de
pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições históricas”
(LEFEBVRE, 2001, p. 52). Entretanto, é nítido que as pessoas têm sido muito pouco ouvidas
quando se trata desse direito e que nem sempre as condições históricas têm colaborado para que se
faça valer o direito da maioria. Ao contrário, a grande maioria de minorizados tem sido colocada à
mercê das ações das elites que sempre fizeram valer seus interesses no espaço urbano, sobretudo os
econômicos. Não sem resistência. Vimos que a gente desta terra lutou e continua lutando para não
ser tratada como coadjuvante da história, protagonizando momentos importantes de revolta e da
manutenção de aspectos culturais que ainda marcam a vida urbana do Centro Antigo.
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Lefebvre também afirmou (2001, p. 117) que o direito à cidade não pode ser
concebido como um simples direito de visita ou de retorno à cidades tradicionais. Ao
trabalhar na perspectiva anticolonial, demonstrei que não existe um local seguro para se
retornar, um mito da origem: “nem retorno (para a cidade tradicional), nem fuga para a frente”
(LEFEBVRE, 2001, p. 106). Tais afirmações nos levam a conclusão de que as soluções para a
cidade precisam ser encontradas e inventadas. David Harvey (2012) avançou nessa reflexão
ao afirmar que o direito à cidade deve ser visto como um direito humano. Ou seja, um direito
coletivo, de todos, inalienável, para além das hegemonias minoritárias que dirigem a vida
urbana, já que a urbanização sempre foi um fenômeno de classe (HARVEY, 2012, p. 74).
Lefebvre criou o conceito de direito à cidade pensando na situação da França no pós1968. A questão fundamental agora seria identificar “quais são as características centrais da
situação urbana”, pois além do conceito estar em disputa, o direito à cidade deve ser visto
como “(…) uma tentativa de modificar as condições "atuais" da produção urbana e gerar
condições que permitam o acesso equitativo ou "justo" a esse processo e aos bens de valor
que ele produz”1 (MENA, DAMMERT-GUARDIA, 2019, p. 12, aspas dos autores). Além
disso, a conjuntura atual exige que o direito à cidade seja visto não apenas como referente à
vida humana na cidade, mas, mediante à emergência climática, transforme-se em um direito
também das coisas não humanas, da natureza, do meio ambiente, no sentido mais amplo a
garantir a todas as espécies viventes o direito à vida citadina. Nesse sentido, a preservação da
encosta que garante a existência do platô que forma a parte alta da cidade de Salvador pode
ser vista como uma medida pioneira de preservação da paisagem2 desse local histórico.
O direito à cidade também tem se tornado um fenômeno global e muitas
Universidades estão servindo como ponto de apoio de lutas de movimentos sociais, o que fica
bastante evidente na atuação do grupo Lugar Comum na Faculdade de Arquitetura da UFBA,
o que me inspirou bastante no início deste trabalho. Em 2019, das sete comunidades (das
quais três estavam no CAS) que tivemos contato durante a imersão do componente que
mencionei na introdução, todas relataram a necessidade de se criar melhores condições de
mobilidade urbana, além de melhorar/incentivar aspectos relacionados à cultura, à segurança
pública, à moradia, à educação. Dessa complexa rede de acessos que garante o sentindo do
“direito à cidade” cruzam-se aspectos da ocupação do solo, do acesso a um trabalho digno, à
livre circulação nos bairros e ruas, perspectivas totalmente imbricadas com a questão da
1

Tradução do autor, no original: “Quizás, el punto en común es la afirmación de que el derecho a la ciudad es un
intento por modificar las condiciones “actuales” de producción de lo urbano, y generar condiciones que permitan
un acceso equitativo o “justo” sobre este proceso y los bienes valiosos que produce”.
2
Sobre a lei que criou a Área de Proteção Rigorosa ver a nota 5 do Capítulo 2.
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mobilidade, principalmente quando pensamos na temática do transporte público coletivo.
Temas bastante sensíveis para as metrópoles brasileiras.
Em Salvador, estima-se que, diariamente, 44% da população utilizem o transporte
público, 33% se locomovam a pé ou de bicicleta (modos ativos) e que 23% façam uso do
transporte individual3. Dentro do percentual do modal ativo, as viagens por bicicleta
participam em 8% a 10% do total das viagens (PEREIRA, 2016, p. 213). Entretanto, apesar da
maioria da população soteropolitana se locomover por transporte público ou por modos ativos
(77%) e que dentro da política de mobilidade e da legislação atual esses modais sejam
considerados prioritários, os fatos colocam essas mobilidades como marginalizadas. Além do
péssimo serviço ofertado, obrigando pessoas a passarem um tempo além do razoável
esperando pelo ônibus coletivo, é evidente que a tarifa é alta, que os ônibus são
desconfortáveis, que falta capilaridade de linhas para os bairros periféricos, que falta conexão 4
entre os modais, principalmente os de alta capacidade, e que não há incentivo ou condições
para que os modais ativos, a exemplo da bicicleta, possam se tornar realidade para aqueles/as
que queiram usá-los.

Figura 69: esquema com a estrutura
cicloviária de Salvador, destacada em azul.
Em vermelho, a densidade populacional
dos bairros. Quanto mais escuro, mais
populoso. Fonte: Mobilidados em Foco
(2019).

A estrutura cicloviária de Salvador (Figura 69) se concentra nas extremidades da
cidade, ao longo da orla, e também no Centro Antigo, representando o acesso de apenas 20%
da população às vias. Ainda assim, minha observação direta do campo não deixa dúvidas de
que muitas pessoas enfrentam as dificuldades no trânsito e pedalam até o trabalho e escola ou
realizam serviços utilizando a bicicleta, principalmente em se tratando das áreas centrais.
Recentemente, a prefeitura municipal vem sinalizando, de forma inédita, há de se admitir,
uma mudança na distribuição do espaço urbano nas áreas centrais com a construção de
3

Dados da Prefeitura Municipal de Salvador no Planejamento Estratégico 2017-2020, disponível em:
<http://www.salvador.ba.gov.br/images/PDF/arquivo_planejamento.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2020.
4
Sobre integração intermodal entre a bicicleta e o metrô de Salvador, ver estudo de Rosseto e Lopes (2020).

264

ciclovias ao longo da avenida Sete de Setembro, mas é fato que essa estrutura cicloviária tem
sido vista como parte do processo de gentrificação que ocorre na área central. Além disso, a
política cicloviária está longe de atingir as áreas periféricas (e também mais populosas) da
cidade. Parte dessas áreas, densamente povoadas, distantes da orla, sequer possuem ruas
largas. Formadas por becos e morros, esse bairros impõem desafios para um planejamento e
incentivo de mobilidades ativas. Ainda assim, segundo dados governamentais, houve um
aumento de 610%5 da rede cicloviária da capital baiana nos últimos oito anos, saltando de 38
km para 310 km de faixas exclusivas para o uso da bicicleta. A prefeitura municipal prometeu
realizar nova licitação, em setembro de 2021, para implantar o Plano Cicloviário preparado
pela Semob – Secretaria de Mobilidade6. Tenho dúvidas quanto a qualidade e eficiência de
parte dessa infraestrutura já instalada em alguns pontos cruciais da cidade, sensação que
também me foi relatada por ativistas da mobilidade, como veremos.
A falta dessa infraestrutura ou uma infraestrutura mal projetada é um limitador para
que pessoas possam utilizar o modal ativo. Percebemos, ao longo da tese, que além das
limitações estruturais e das barreiras ao uso dos artefatos móveis, o acesso a esses serviços
também é balizado pelo gênero, raça e classe. A depender do local social que a pessoa ocupa,
ela pode ter mais ou menos acesso aos serviços de mobilidade e, consequentemente, ao direito
de ir e vir na cidade. As mulheres, cis e trans, por exemplo, têm mais chances de sofrerem
assédio dentro do transporte público do que os homens e não é a toa que, em muitas capitais, a
criação de vagões segregados nos metrôs e trens para mulheres tem sido a opção imediata
para evitar que abusos continuem a ocorrer. Também é evidente que pessoas dissidentes das
normas que regulam o sexo e o gênero estão mais suscetíveis à violência nas ruas da cidade
no simples ato de caminhar (GOMES FILHO et al., 2021), o que é comprovado pelo alto
índice de assassinatos e de violências as quais está sujeita a comunidade LGBTQIA+. Da
mesma forma, a questão racial pode se tornar um impedimento ou constrangimento para
frequentar determinadas áreas da cidade e também na utilização do transporte público
coletivo. Tem sido comum o relato de pessoas negras vítimas de racismo através da
abordagem das forças de segurança nas ruas, dentro do transporte coletivo, fato que também
já estava posto desde o Quebra-Bondes de 1930, no qual o componente racista apareceu como
5

O número foi anunciado pelo superintendente da Transalvador, em reportagem do jornal A Tarde em 18 ago.
2021, disponível em: <https://www.atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2184793-rede-cicloviariaaumenta-mais-de-610-em-oito-anos>. Acesso em: 20 ago. 2021.
6
O plano se insere dentro do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador que está sendo elaborado
desde 2017 e prevê ações até o ano de 2049. Detalhes sobre os estudos, projetos e programas podem ser
consultados no site da Secretaria de Mobilidade, disponível em: <http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/>.
Acesso em: 31 ago. 2021.
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um dos motivos detonadores da revolta. Outro limitador para o uso dos modos ativos e
mesmo do transporte coletivo em Salvador é a segurança. A capital baiana é uma das cidades
onde mais ocorrem assaltos7 dentro dos coletivos, o que aumenta a sensação de insegurança
para sua utilização.
No que diz respeito às classes, sabemos que há um enorme contingente populacional,
em sua maioria de negros e negras, que se desloca diariamente das periferias para as áreas
centrais e bairros nobres a fim de prestar diversos serviços. Em alguns casos, essas pessoas
levam mais de uma hora em deslocamentos diários para ir e voltar do trabalho8. O percentual
da população que leva uma hora ou mais em seu tempo habitual de deslocamento para o
trabalho nas nove regiões metropolitanas brasileiras tem aumentado. A análise dos últimos
dados da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2004, 2009 e 2014,
indica que houve uma deterioração das condições de deslocamento nessas regiões, incluindo a
Região Metropolitana de Salvador. Enquanto em 2004, 9,2% da população de Salvador
gastava mais de uma hora para fazer o deslocamento para o trabalho, em 2014, esse
percentual subiu para 16,2% (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016). Com a atualização do
censo, poderemos verificar a tendência dessas condições. Modificar essa realidade depende de
repensar não apenas a rede de transporte público, mas reestruturar e reocupar áreas centrais,
por exemplo, em prédios e imóveis esvaziados pela especulação imobiliária, freando a
suburbanização, criando novos vetores de habitação/trabalho que possam oferecer a
combinação moradia e ocupação laboral em outras áreas, de modo a evitar grandes
deslocamentos.
O trabalho de obervação do campo demonstrou que há uma distribuição desigual de
espaço na cidade. Distribuição facilmente comprovada em uma rápida observação das ruas de
Salvador. O transporte individual compõe a hegemonia na paisagem da cidade, mesmo
considerando que a maioria das pessoas se locomova por transporte público ou por modos
ativos. Em algumas cidades, estratégias têm sido usadas para reduzir a demanda por
transporte individual, a exemplo da Gestão da Mobilidade (GdM), que inclui medidas de
dissuasão ou “afastamento” que desencorajam o uso de veículos particulares. São Paulo e
Cidade do México são locais que usam tais estratégias e que incluem precificação de itens
como estacionamento, emissões, congestionamento, limitação do tráfego e etc. (ITDP, 2020,
7

Estima-se uma média de quatro assaltos por dia no transporte coletivo em Salvador. Em 2020 foram 824
ocorrências. Até maio de 2021, a Polícia Civil já havia registrado 528 assaltos em ônibus. Mais informações na
reportagem do Correio 24 horas, disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/salvador-temmedia-de-quase-4-assaltos-a-onibus-por-dia-em-2021/>. Acesso em: 15 set. 2021.
8
O tempo médio que o soteropolitano gasta por dia no transporte coletivo é de 65 minutos (SEMOB, 2018).
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p. 7). Salvador tem criado limitação do tráfego em algumas áreas centrais, especialmente o
Campo Grande e Avenida Sete de Setembro, e em alguns bairros específicos, para a inclusão
de ciclofaixas de lazer9 aos finais de semana. Uma medida considerada tímida se o objetivo
for dar mais espaço para os modais ativos e não apenas aos domingos.
Nesse cenário, no qual os incentivos aos modos ativos são poucos, o transporte
coletivo deteriorado e o transporte individual estimulado, pedestres, pessoas com deficiência,
cadeirantes e ciclistas serão as pessoas mais vulneráveis na cidade e que encontrarão mais
dificuldade de acesso ao espaço urbano. Mas é importante ressaltar que, mesmo no modal
motorizado, existem diferenças quando se fala de um automóvel e de uma moto. Os
motociclistas se converteram em vítimas preferenciais e muitas vezes fatais 10 dos acidentes do
trânsito, em grande medida pela precarização das relações de trabalho e pelo aumento de
profissionais autônomos empregados em funções de entrega de encomenda.
Mas é importante refletirmos sobre papel do Estado brasileiro em todas essas questões
que envolvem o direito à cidade. O Estado vinha indicando um movimento promissor de
conquistas e olhar específico sobre as cidades, como ressaltamos na introdução. O Estatuto da
Cidade, marco regulatório de 2001, requeria a criação dos planos diretores em todos os
municípios com mais de 20 mil habitantes, prevendo a participação da sociedade com regras
de zoneamento do solo. Mas, para muitos pesquisadores, a criação desses planos e as lógicas
sobre a cidade não foram alteradas, dificultando a participação coletiva nos processos de
decisão: “(…) instâncias participativas no campo do desenvolvimento urbano — mesmo
quando institucionalizadas não ganharam força e enraizamento a ponto de reverter o sentido
dos processos decisórios sobre o desenvolvimento urbano no país” (ROLNIK, 2011, p. 105).
Isso indica que as manifestações e revoltas que aconteceram nos séculos passados e neste, em
específico, ainda possuem potencial de novas ocorrências, justamente pelo fato de que,
mesmo com instrumentos jurídicos, não houve e não há garantia de participação popular
efetiva nesses processos decisórios. Ao contrário, tal participação tem diminuído. Desde a
chegada da extrema direita ao poder, há uma criminalização da política, perseguição e retirada
de direitos, menosprezo pelas decisões coletivas de associações de classe ou trabalhista e
9

Algumas das faixas estão registradas neste mapa de 2017, elaborado pelo Movimento Salvador Vai de Bike,
disponível em: <http://www.salvadorvaidebike.salvador.ba.gov.br/images/mapa_site.png>. Acesso em: 17 set.
2021.
10
Dados nacionais da ABRAMET- Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, mostram que das 308 mil
internações do SUS em decorrência de sinistros de trânsito, em 2020, 54% estavam relacionadas a motociclistas.
Até março de 2021, a Associação registrou um aumento de 14% de casos em relação ao mesmo período do ano
anterior. O estudo está disponível em: <https://pt.scribd.com/document/525922237/Internacoes-MotociclistasSUS-Abramet#download&from_embed>. Acesso em: 18 set. 2021.
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maior atuação das forças repressoras quando se trata de manifestações contrárias aos
interesses do governo.
As Jornadas de 2013 são consideradas o último grande evento nacional relacionado às
reivindicações de transporte coletivo acessível e de qualidade. Na época, elas reverteram o
aumento da tarifa do transporte e ampliaram alguns direitos de uso. Mas tais conquistas foram
apenas momentâneas. Passados sete anos desde as manifestações, a tarifa do transporte sofreu
reajustes frequentes em todas as capitais. Em Salvador, a tarifa saltou dos R$2,80, em 2013,
para R$4,40, em 2021. De toda sorte, podemos afirmar que Junho de 2013 deixou dois
legados mais evidentes para a cidade: o sistema de compartilhamento de bicicletas, do qual
tratei no capítulo 3, que faz parte do Movimento Salvador Vai de Bike, criado em 2013, e a
criação do Salvador Card, a partir de 2014.
O Salvador Card é um sistema de integração que permite a gratuidade na segunda
viagem de ônibus e também está integrado ao uso do aplicativo Tembici. Estima-se que, de
modo geral, a criação do sistema de integração tenha contribuído para a redução de 25% para
19% do gasto de toda a renda salarial das pessoas no uso do transporte coletivo, se
compararmos o período que vai de 2005 a 2017. Entretanto, ao olhar a classe das
trabalhadoras domésticas negras de Salvador, percebemos que elas comprometiam 24% de
sua renda com o transporte, em 2005 e, em 2015, esse valor subiu para 30% da renda mensal.
Nas 27 regiões metropolitanas, essa categoria respondia pelo maior comprometimento da
renda no transporte. A título de comparação, em 2015, na Região Metropolitana de São Paulo,
as empregadas domésticas negras gastaram 18% de sua renda com transporte e, no Distrito
Federal, o índice foi de 13% da renda, o nível mais baixo do país11.
Limitar o acesso ao transporte público é limitar o direito à cidade para a grande
maioria da população. Outro dado importante para perceber o acesso, além do que foi
apontado nos parágrafos anteriores, é o percentual de pessoas que vivem próximas das redes
de transporte de média e alta capacidade. O percentual total da população de Salvador foi de
6%, em 2020, apenas dois pontos a mais que em 2015. Enquanto em Recife e São Paulo, esse
número chegou a 17%, em 2020. No recorte das mulheres negras próximas a essa rede, o
índice cai para 5%, em Salvador12.
11

Os dados sobre a relação entre tarifa e renda do parágrafo foram reunidos pela plataforma MobiliDADOS com
números da ANTP, do ITDP, do IBGE e estão disponíveis em: <https://mobilidados.org.br/database>. Acesso
em: 30 ago. 2021.
12
Os dados sobre o percentual de pessoas próximas da rede de transporte de média e alta capacidade (PNT) do
parágrafo foram reunidos pela plataforma MobiliDADOS com números do ITDP e do IBGE e estão disponíveis
em: <https://mobilidados.org.br/database>. Acesso em: 30 ago. 2021.
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Em relação ao Centro Antigo de Salvador, embora seja uma área também periférica do
ponto de vista do perfil dos moradores, conforme descrito no capítulo 2, a região é
privilegiada em termos de acesso às redes de transporte público incluindo os de alta
capacidade como o metrô, principalmente para quem mora em bairros como Dois de Julho,
Piedade, Nazaré, Barris, áreas vizinhas aos terminais. Mas se pensarmos na extensão do CAS,
veremos que, para alguns bairros, dificuldades de acesso ao transporte são uma realidade,
além disso, a diminuição das linhas ofertadas nos últimos anos não deixa de apresentar uma
precarização do serviço público. Também demonstramos como o compartilhamento e uso de
bicicletas tem sido um diferencial para a região, aumentando a qualidade dos deslocamentos
pelo menos para aqueles que acessam o sistema.
Na próxima seção, vou aprofundar a questão da política do clima, como ela transforma
o sentido de direito à cidade e como o uso da bicicleta desponta como possibilidade de reduzir
os impactos das emissões de gases de efeito estufa quando o assunto é mobilidade, ação
fundamental para reverter a crise climática.
4.1. Política do clima: direito à cidade e mobilidades
Antes da chegada dos portugueses, a Bahia era ocupada pelos Tupinambás. Assim
como os africanos, que chegaram forçadamente a esse território, esses indígenas tinham um
entendimento diferente de como deveria ser a organização social. Chama a atenção que, no
caso dos indígenas, eles possuíam um entendimento de conservação do meio ambiente
altamente elaborado e desconheciam a motivação acumulativa e predadora do colonizador,
produzindo apenas o necessário para o consumo imediato: “A acumulação de utilidades como
técnica de racionalização dos meios de produção e de coleta, era completamente
desconhecida” (FERNANDES, 1989, p. 83). Os indígenas que viviam na baía eram
totalmente dependentes do mundo natural que o circundavam, com uma economia de
subsistência.
Com a chegada do europeu, tudo muda. No século XVII, a Mata Atlântica, que era
majoritária na Baía de Todos os Santos, já havia praticamente desaparecido, pois as árvores e
a vegetação “(…) haviam sido derrubadas para dar espaço à agricultura e para fornecer
madeira para a construção de casas e embarcações ou ainda para alimentar engenhos”
(PARAÍSO, 2011, p. 91). O sistema de plantation, baseado na monocultura e alicerce da
economia colonial, teve a Bahia como um dos principais locais de desenvolvimento. Para
Haraway (2016a, p. 139), essa economia foi o ponto de inflexão de um fenômeno sistêmico:
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quando os “efeitos das pessoas” situadas “bioculturalmente” provocou os efeitos em outros
arranjos de espécies. Assim, não seria exagero afirmar que o que chamamos hoje de
Antropoceno teve como um dos pontos iniciais a Bahia. A indústria açucareira e a expansão
da economia mundial moderna, na qual o Recôncavo teve papel preponderante, ampliou as
fronteiras da produção agrícola e provocou uma profunda transformação ecológica com a
queima diária de toneladas de lenha, impulsionando o capitalismo (MOORE, 2000, p. 422).
Colonização, globalização e aquecimento global nasceram de processos sobrepostos.
Dipesh Chakrabarty (2013) estabeleceu algumas teses sobre o Antropoceno que são
fundamentais para compreendê-lo e notar seu impacto na maneira como olhamos a história: as
explicações antropogênicas da mudança climática colocaram fim na distinção entre história
natural e história humana. Para Chakrabarty, nos últimos 250 anos, a ideia de liberdade,
incluindo a luta das minorias, os direitos civis, foi o tema mais importante das narrativas
escritas, mas “o tempo geológico e a cronologia das histórias humanas permaneciam
desconexos”. Nesse período, a madeira foi substituída pelo uso de combustíveis fósseis em
grande escala, primeiro o carvão, depois o petróleo e, em seguida, a gasolina. Essa
constatação levou o historiador a afirmar: “A mansão das liberdades modernas repousa sobre
uma base de uso de combustíveis fósseis em permanente expansão” (CHAKRABARTY,
2013, p.11).
Nessa mansão das liberdades, o automóvel sempre ocupou lugar de destaque. Demoli
e Lannoy (2019) demonstraram que existe uma assimilação política entre automobilismo e
liberdade, sendo o carro uma manifestação de uma ideologia individualista sobre a qual
repousa o funcionamento do poder das sociedades liberais capitalistas. Nessa “república dos
condutores” instalada nas cidades de diversos países, a circulação de automóveis se afirmou
como a “encarnação da liberdade”, um “suporte da individualização, produzindo uma certa
maneira de ser de uma pessoa” (DEMOLI, LANNOY, 2019, p. 72)13.
Desde o princípio, os automóveis incomodaram pelo ruído e distúrbio espacial que
causavam nas cidades, mas a poluição atmosférica demorou a aparecer como pauta, só
surgindo a partir da segunda metade do século XX. Em 1969, por exemplo, reportagem do
jornal A Tarde14 dedicou uma página para falar do caos urbano em Salvador, do barulho da
cidade que rompe “a paz do silêncio”, mas o carro aparecia como coadjuvante, em poucas
linhas, e comparado a uma máquina barulhenta na mesma categoria que o rádio, a televisão,
13

Tradução do autor, no original em francês: “En resumé, la diffusion de l’automobilisme s’est constituée comme
un support d’individualisation produisant une certaine manière d’être une personne”.
14
A TARDE, “Urbanismo: síntese das cidades neuróticas”, 03 nov. 1969, p. 8.

270

os liquidificadores e a máquina de ar condicionado. Mesmo no final dos anos 70, reportagens
sobre o caos progressivo que os automóveis causavam na cidade não tocavam na questão da
poluição com muita ênfase, o destaque era a briga pelo espaço nas ruas. Já em 1978, a questão
ficou evidente em artigo da Tribuna da Bahia 15 que, ao relatar a poluição ambiental do Polo
Petroquímico, citou questões ambientais ao redor do globo e, finalmente, o automóvel surgia
como “a maior causa da poluição do ar”, lançando 142 milhões de toneladas de poluentes só
nos Estados Unidos. Na reportagem emerge também a preocupação com o aquecimento
global, no qual o dióxido de carbono poderia “causar no futuro, quem sabe, a fusão das
geleiras e a inundação das partes baixas do planeta”.
O século XXI mostraria que a situação das cidades e do planeta se agravaria ao ponto
de os carros serem considerados os principais emissores 16 de gases de efeito estufa e a causa
primeira do aquecimento global. Em Salvador, a prefeitura realizou o primeiro Inventário de
Emissões dos Gases de Efeito Estufa de Salvador, em 2015, repetindo a pesquisa em 2019.
Segundo o Inventário, em 2015, as emissões na cidade somavam cerca de 2,7 milhões de
toneladas de CO2 equivalente (CO2e)17. Desse total, o transporte motorizado (terrestre, aéreo e
hidroviário) representou 74% do total; seguido por 18% da energia estacionária (edifícios e
industrias) e, por último, os resíduos (tratamento de efluentes, incineração e aterros) que
representaram 8% das emissões (PAINEL SALVADOR DE MUDANÇA DO CLIMA, 2020,
p. 251). O inventário de 2019, apontou uma queda de emissão do transporte motorizado,
atingindo 65% do total das emissões do município (PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA, 2020).
Quando a perspectiva climática entra em cena, ela desestrutura a história da
humanidade porque essa sempre foi vista de forma independente dos acontecimentos
ambientais. Essa perspectiva tem moldado o que podemos definir como política do clima, ou
seja, relações humanas, interespécies, convergências e acordos balizados pelos fatores
ambientais e climáticos. Entretanto, há uma defasagem ao falarmos das crises que envolvem a
questão climática, uma “instabilidade metatemporal” (DANOWSKY; VIVEIROS DE
CASTRO, 2014, p. 19) que gera uma sensação de que “é tarde demais” e consome a todos
que estão preocupados com o futuro do planeta, exceto os capitalistas negacionistas. Como
15

TRIBUNA DA BAHIA, “Poluição ecológica deixou de ser novidade para a população”, 21 out. 1978, p. 10.
Na cidade de São Paulo, estima-se que os carros sejam responsáveis por 72,6% da emissão de gases do efeito
estufa, embora realizem o transporte de apenas 30% da população. Os dados foram publicados pelo Instituto de
Energia e Meio Ambiente (IEMA), em 2017. Disponível em: <http://energiaeambiente.org.br/>. Acesso em: 15
set. 2021.
17
Equivalência em dióxido de carbono (em inglês, carbon dioxide equivalent), CO2eq ou CO2e, é uma medida
internacional que expressa a quantidade de gases de efeito estufa (GEEs) em termos equivalentes da quantidade
de dióxido de carbono (CO2). A medida leva em conta o potencial de aquecimento global dos gases envolvidos e
calcula quanto de CO2 seria emitido se todos os GEEs fossem emitidos como esse gás.
16
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afirma Danowsky, nega-se a mudança climática por não se suportar a radicalidade das
mudanças necessárias para enfrentá-las: “E afinal, quem seria capaz de receber de frente e de
peito aberto todas as desgraças do mundo?” (DANOWSKI, 2018, p. 18).
Analisar o negacionismo é um ponto chave para se compreender a dificuldade de
criação do mundo comum e das dificuldades de implantação de uma política que leve em
conta a questão climática. Embora a história das ciências seja repleta de casos de
negacionismos, nos últimos anos, vimos nascer a figura ressentida de certo tipo de sujeito
histórico masculino que entra na defensiva ante as mudanças irreversíveis que se anunciam no
planeta. Um tipo de masculinidade já identificada na seção anterior a partir do conceito de
petromasculinidade (DAGGETT, 2018), vista como uma barreira que necessariamente deverá
ser transposta para a construção do mundo comum que a política do clima demanda.
Na Suécia, o Centro para Estudos dos Negacionistas da Mudança Climática – o
CEFORCED18 realizou inúmeras pesquisas para desvelar o perfil dos negacionistas do clima
naquele país. O trabalho de Jonas Anshelm e Martin Hutlman (2014) analisou a reação dos
negacionistas da Suécia entre 2006 e 2009 a partir de três fatos importantes, a saber: 1 - a
divulgação de uma pesquisa sobre a mudança climática na costa da Suécia e que conclamava
o povo a tomar atitudes de mitigação; 2 - o lançamento do filme de Al Gore, “Uma verdade
inconveniente”, no qual são apresentados os graves problemas que o mundo deve enfrentar no
século XXI, e 3 - a divulgação das primeiras pesquisas do IPCC demonstrando o quão grave
era a crise climática. A partir desses fatos, Anshelm e Hutlman descobriram um pequeno
grupo de pensadores que se descrevia como “marginalizados”, “banidos” e “oprimidos”,
diante dos fatos apresentados pelos cientistas do clima. Os céticos do clima na Suécia podem
ser compreendidos como sendo “ligados a masculinidade da modernidade industrial” que está
em pleno declínio (ANSHELM, HUTLMAN, 2014, p.84). Empresas ligadas à emissão de
gases e à indústria de combustíveis fósseis, a exemplo da Volvo, financiavam esses falsos
“cientistas” para produzirem dados falaciosos19. Eles não apareciam em público em nenhum
debate, pois poderiam ser facilmente desmascarados, e divulgavam esses artigos em uma
página negacionista na Internet. Articulados com pequenos grupos conservadores com uma

18

Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED). As pesquisas do centro estão disponíveis em:
<https://www.chalmers.se/en/departments/tme/centres/ceforced/Pages/default.aspx>. Acesso em: 30 jun. 2020.
19
Desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2015, cerca de 33 bancos forneceram 1,9 trilhão de dólares para
empresas do setor de combustíveis fósseis. A informação foi divulgada pelo Banking on Climate Change, em
2019, e está disponível em: <https://cleantechnica.com/2019/03/22/banks-funneled-1-9-trillion-into-fossil-fuelssince-paris-agreement/>. Acesso em: 02 jul. 2020.
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retórica típica do “patriarcado”, o grupo refletia um temor em relação à transformação das
masculinidades ligadas à “modernidade industrial”.
Em 2016, Bruno Latour (2018), impactado pela eleição de Donald Trump e tudo o que
ela representava em termos de negacionismo climático e retrocesso no campo dos direitos
humanos, passou a fazer uma série de conexões históricas a respeito do clima, defendendo a
necessidade de olharmos para as últimas décadas com as lentes da questão climática. Sem a
ideia de entrarmos num “Novo Regime Climático”, diz Latour, não poderemos compreender a
explosão das desigualdades, a desregulamentação, as críticas à globalização, e o principal: “o
desejo de voltar às velhas proteções do Estado-nação - um desejo que se identifica, de forma
imprecisa, com o "aumento do populismo"20 (LATOUR, 2018, p. 15).
Há um descompasso entre as velhas proteções do Estado-nação, o mundo do
progresso, o desenvolvimento a todo custo e a crise que nos encerra. Se o populismo com
caráter fascista tem sido a resposta para esse mundo que agoniza, apenas as reações violentas
e imprevisíveis da Terra parecem ter força para desafiar a nau dos insensatos. Para enfrentar
esse futuro próximo, imprevisível, “senão mesmo inimaginável fora dos quadros de ficção
científica ou das escatologias messiânicas” (DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, 2014,
p. 23), Latour aconselha um “aterramento”, procurar um território em que possamos habitar:
“De agora em diante, isto é o que nos divide a todos, muito mais do que nossas posições do
lado direito ou esquerdo do espectro político”21 (LATOUR, 2018, p. 21).
Latour toca em um ponto essencial para a construção desse lugar: a capacidade de
superarmos posições políticas que já não dão conta de resolver a crise atual. E um sentimento
comum que devia ser compartilhado para superar as diversas formas de estar no mundo: o
sentido de aterrizar, aterrar. Sentido que nos restituiria de um dos grandes efeitos da
modernidade que é justamente o desterramento, ser colocado para fora de sua própria terra, a
exemplo do que têm testemunhado os povos indígenas desde a usurpação de seus territórios.
Com a nova política baseada no novo regime climático, esse desterramento atinge a todos/as.
Com a política do clima não há mais Estado “soberano”, como se conhecia no
Holoceno, e que podia utilizar os recursos naturais de acordo com os interesses de seus
parceiros econômicos, soberania sem responsabilidade que até insiste em continuar fazendo
20

Tradução do autor, no original em inglês: “The hypothesis is that we can understand nothing about the politics
of the last 50 years if we do not put the question of climate change and its denial front and center. Without the
idea that we have entered into a New Climatic Regime, we cannot understand the explosion of inequalities, the
scope of deregulation, the critique of globalization, or, most importantly, the panicky desire to return to the old
protections of the nation-state - a desire that is identified, quite inaccurately, with the "rise of populism"”.
21
Tradução do autor, no original em inglês: “From now on, this is what divides us all, much more than our
positions on the right or the left side of the political spectrum”.
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parte da impunidade no Brasil como as queimadas da floresta amazônica, os crimes das
barragens químicas de Brumadinho, a morte do Rio Doce.
Danowski também afirmou que, embora a pandemia da Covid 19 tenha sido uma
“pancada” no mundo, a sociedade ainda não se deu conta da extensão e da urgência do
colapso ecológico e termoambiental, muito em parte pela imprensa, que não tem falado do
assunto de maneira enfática e pela máquina de produção de fake news “porque o grosso do
negacionismo é financiado”22.
Há, dessa forma, uma luta entre narrativas, uma disputa entre um mundo que morre e
outro que nasce dos escombros. Brotam assim incertezas de toda espécie. Um conforto
aparente, uma promessa de modernidade que jamais poderá ser real para todos os habitantes
do planeta (faltaria planeta para isso) desaparece a cada dia com o aumento de eventos
naturais catastróficos e pandêmicos. A política do clima dissolve seguranças, identidades e
também as ideias de fronteira em um mundo onde o número de refugiados por eventos
severos climáticos aumenta ano a ano, com a estimativa alarmante de 143 milhões de
migrantes em 2050 em três regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas23. Estima-se
ainda que 510 mil pessoas tenham morrido nos últimos 50 anos na América Latina em virtude
das mudanças climáticas em decorrência de 2.309 desastres naturais nessa região (CEPAL,
2020).
Não existem mais controvérsias científicas no que diz respeito à emergência climática.
A partir do consenso, ela se tornou um fato científico. As dúvidas são sobre em quanto tempo
a situação se tornará crítica e de como os ecossistemas irão reagir (DANOWSKI, 2012;
2018). Outra coisa também é certa: as mudanças climáticas vão aumentar as desigualdades da
ordem mundial capitalista e deteriorar cada vez mais as democracias porque muitos Estados
não querem enfrentar a força do capital, ao contrário, permitem que essa espécie de
associação criminosa entre lucro e governo continue a fazer dos países uma espécie de terra
arrasada, onde tudo pode ser comercializado e onde os privilégios são garantidos a
determinada classe que se torna cada vez mais identitária e agressiva ao ver seu mundo
colonial ruindo. Isso fica comprovado pelo o aumento dos ganhos e índices da Bolsa de

22

A entrevista com a filósofa, intitulada “Não tem mais mundo pra todo mundo”, foi publicada no site da Pública,
em 05 jun. 2020, e está disponível em: <https://apublica.org/2020/06/nao-tem-mais-mundo-pra-todo-mundo-dizdeborah-danowski/>. Acesso em: 12 jun. 2020.
23
O número é quatro vezes maior que os provocados por conflitos políticos. Os dados estão em relatório do
Banco Mundial. Sobre o assunto ver reportagem no site Objetivos de Desenvolvimento Sustentável disponível
em: <http://www.estrategiaods.org.br/como-ficam-os-refugiados-do-clima/>. Acesso em: 07 jul. 2020.
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Valores brasileira, mesmo com a enorme crise social, sanitária e econômica pela qual passou
o Brasil em 2020 e 2021.
O eminente colapso climático tem mobilizado governos ao redor do globo,
principalmente aqueles que aderiram aos acordos internacionais de compromisso com o
planeta. Além deles, a nova política do clima mobilizou uma enorme quantidade de pesquisas,
informações científicas e mobilizou jovens em protestos globais como o Fridays for Future24,
que acontecem todas as sextas-feiras a partir de uma rede planetária: “Ao contrário de tantos
adultos em posições de autoridade, eles ainda não foram treinados para mascarar os desafios
insondáveis de nosso momento na linguagem da burocracia e da supercomplexidade”
(KLEIN, 2019, p. 24)25.
Esse cenário de catástrofe e as consequências visíveis no cotidiano têm sido capaz de
mobilizar e incentivar a formação de alianças para a imaginação desse outro mundo. Mas
temos perdido oportunidades históricas para um giro na nossa relação com o planeta, em
especial no Brasil. Somos um país com uma tradição ecológica que está na base da vida das
sociedades indígenas e quilombolas que ocupam esse território a tantos séculos. Como afirma
Felipe Milanez (2020a, p. 40), uma ecologia política genuína feita por aqueles que não
“necessariamente se consideram ecologistas políticos”. A ecologia política 26 deve ser vista
com um paradigma, “uma comunidade de práticas, uma forma crítica de olhar a relação entre
sociedades

e

ambiente.

Arte,

movimentos,

ativismos,

transdisciplinariedade,

indisciplinariedade” (MILANEZ, 2020a, p. 40).
Assim, discutir a questão da ocupação da terra, do garimpo, da exploração da
Amazônia e da expansão das fronteiras do agronegócio também diz respeito ao clima. Está
provado que as comunidades indígenas têm se configurado como as grandes protetoras das
áreas verdes do país. A demarcação de terras indígenas e quilombolas tem garantido a
preservação de ecossistemas já que essas comunidades possuem um estilo de vida e produção
totalmente alinhados aos ciclos naturais.
Mas como expandir práticas de respeito ao meio ambiente em cidades? Como
aproveitar essa experiência e criar uma ecologia política urbana? Como pensar em um novo
Estado a partir da política do clima se ele está estruturalmente alicerçado na queima de
24

Mais informações sobre o movimento em: <https://fridaysforfuture.org/>. Acesso em: 02 jul. 2020.
Tradução do autor, no original em inglês: “Unlike so many adults in positions of authority, they have not yet
been trained to mask the unfathomable stakes of our moment in the language of bureaucracy and
overcomplexity”.
26
O termo “ecologia política” surgiu no século XX e entra nas discussões sobre o meio ambiente a partir dos
anos 70. Para aprofundamento do tema, ver Felipe Milanez (2020a, 2020b) e outras referências citadas pelo
autor.
25
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combustível fóssil (MITCHELL, 2011), ocupado por forças econômicas que só visam o lucro
e a destruição? São perguntas que apontam novos desafios para as ciências políticas e as
formas de mobilização nos países, a partir de suas especificidades e formações. São desafios a
serem vencidos porque, nos últimos 100 anos, as democracias foram sedimentadas a partir da
ideia de crescimento, desenvolvimento, consumo, nas quais o automóvel sempre representou
algum tipo de conquista e acesso. Ainda para Milanez (2016, p. 9), o crescimento é o mito
fundador do Brasil moderno, mito que é constantemente “ressignificado e rearticulado”
historicamente ao longo de todos os governos que ocuparam o poder. Assim, é necessário que
coloquemos na pauta de discussão a ideia de “decrescimento”, uma perspectiva
interdisciplinar que pensa uma economia ecológica, uma economia política ou ainda, uma
antropologia do desenvolvimento. Para Giorgos Kallis et al. (2016), o decrescimento pode ser
definido como uma crítica ao crescimento e resume:
Ele [o decrescimento] faz um chamado à descolonização do debate público
em relação ao idioma do economicismo, e à abolição do crescimento
econômico como objetivo social. Além disso, decrescimento também
significa uma direção desejada, na qual as sociedades vão usar menos
recursos naturais e se organizar e viver de forma diferente de hoje.
“Compartilhamento”, “simplicidade”, “convivencialidade”, “cuidado” e
“recursos comuns” são significados básicos de como essa sociedade pode
ser. (KALLIS et al., 2016, p. 24 – aspas dos autores)

Embora presentes nas práticas comunitárias como afirmarmos nos parágrafos
anteriores, a questão climática e ecológica entrou na pauta institucional e governamental a
partir de 1972, com Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, e depois com
a histórica conferência Rio 92, mas muito pouco foi feito pelos governos nas últimas décadas,
de maneira efetiva, para evitar um colapso termoambiental. Tampouco a sociedade abriu mão
de seu modo de vida e de sua obsessão pela ideia de crescimento. Mas mediante o
aquecimento do planeta e os eventos severos que se tornam recorrentes, como não avançar nas
transformações? Como não acabar com as desigualdades? Como não se empenhar na criação
de cidades verdadeiramente amigáveis para todas as pessoas e seres viventes? Como
continuar apoiando o uso do carro e do combustível fóssil de maneira indiscriminada? Como
não encontrar e incentivar outras formas de locomoção menos nocivas?
A carrocracia e outras formas motorizadas de locomoção foram alicerçadas enquanto
um direito e não como uma responsabilidade e, nesse momento, o mundo deveria se
empenhar em uma transformação ética como mais uma consequência da política do clima.
Uma ética que causaria algum tipo de constrangimento no uso do combustível fóssil e pudesse
impedir atitudes como a da ministra da mobilidade da Bélgica, que entrou na mira das
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organizações ambientais porque tomou um avião para uma viagem de apenas 50 km entre
Bruxelas e Antuérpia27, sendo que poderia ter feito o trajeto de trem, sem emissão de gases de
efeito estufa.
Desde que o tema da mudança climática entrou em pauta, os cientistas têm alertado
sobre a importância da diminuição das emissões, pois assim seria possível garantir que a
temperatura do planeta não avançasse tanto nesse século. O Protocolo de Kyoto, em 2005, e
posteriormente, o Acordo de Paris de 2015, constituíram uma aliança mundial de mais de 190
países para limitar o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2o Celsius em relação aos
níveis pré-industriais até 2050. Desde então e apesar da timidez, os acordantes vêm
implantando medidas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, principalmente as que
têm como origem a queima de combustíveis fósseis. Salvador não ficou fora disso.
4.1.2. Salvador e a questão climática
O aumento da temperatura global é um fato. Em Salvador, estimativas da Berkeley
Earth, uma organização não governamental norte-americana com foco em dados científicos
sobre o meio ambiente, mostram que a taxa média de mudança da temperatura tem aumentado
na cidade (Gráfico 8).

Gráfico 8: aumento da temperatura
média de Salvador (13.66 S/ 38.81W)
entre 1840 e 2020. Fonte: Berkeley
Earth http://berkeleyearth.org.

Desde o século XIX, a temperatura média global já subiu mais de 1 o C, sendo que a
década passada bateu recordes sucessivos de temperatura máxima. As temperaturas médias
mensais e anuais em Salvador têm acompanhado a média mundial, saltando dos 23 graus
Celsius, no final do século XIX, para mais de 26 graus, em 2019, com ligeira queda em 2020.
Estima-se o aumento de dias mais quentes, alterando a dinâmica das chuvas na cidade:
De 1963 até os dias de hoje, a temperatura mínima subiu dois graus, sendo
que na última década 41% dos dias bateram a temperatura máxima 30 graus.
27

A notícia relatando a viagem foi publicada em 11 jun. 2020 no site da RTBF – Radio Televisão da Bélgica
Francófona e está disponível em: <https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-ministre-flamande-de-la-mobilitelydia-peeters-critiquee-pour-un-vol-de-bruxelles-a-anvers?id=10519999>. Acesso em: 29 jun. 2020.
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Para os estudiosos do clima, embora a temperatura máxima indique que há
uma estabilidade, a temperatura mínima está aumentando. Os dias muito
quentes tem crescido a cada década, saltando de 20,44% de dias quentes na
década de 1970 para 41,99% de dias quentes ao ano na época atual. (...)
De acordo com uma análise conduzida pelo jornal The New York Times e
pelo Climate Impact Lab, os dias iguais ou superiores aos 32 graus célsius de
temperatura podem ser mais frequentes em Salvador até o final do século. As
altas temperaturas aumentam o risco de doenças e morte, especialmente
entre idosos, bebês e pessoas com condições médicas crônicas. Os riscos
aumentam quando se trata de população de baixa renda, o que significa
pessoas negras majoritariamente em se tratando da capital baiana. Um
aumento em dias com 32 graus também prejudicará regiões mais úmidas do
que secas, o que vale para Salvador, cidade conhecida por sua umidade.
(TROI, 2020, sp)

A previsão de modelos futuros desenha cenários catastróficos até o fim deste século.
Em todo mundo, as áreas costeiras são as mais povoadas e desenvolvidas. Cidades litorâneas
como Salvador sofrerão impactos com as mudanças climáticas, o que deveria colocar em
alerta população e governantes desde já. As principais correntes marítimas estão se movendo
com rapidez em direção aos polos do planeta e peixes como o salmão são empurrados para
fora das áreas tradicionais de pesca. A mudança das correntes também provoca tempestades
mais intensas e ondas de calor em áreas subtropicais (YANG et al., 2020).
Tem sido um desafio projetar acontecimentos futuros, mas a combinação de imagens
de satélites, modelos matemáticos a partir de dados coletados ao longo das décadas permite
simular os efeitos da crise climática em cenários radicais de alta emissão. Mas é fato que o
aumento da temperatura do planeta vai elevar a subida do nível do mar em dois metros até
2100. Essa estimativa é o dobro do anunciado pelo IPCC em seu quinto relatório de avaliação
(BAMBER et al., 2019, p. 11.195). Mesmo no chamado RCP 4.5 – Representative
Concentration Pathway28, cenário no qual a temperatura subiria 1,8 o Celsius, os impactos em
regiões como Salvador deverão ser sentidos. Vousdoukas et al. (2020, p. 260) também
afirmam que os litorais arenosos, a exemplo da capital baiana, estão sob ameaça de erosão na
previsão de cenários de mudança climática entre 2050 e 2100.

28

O RCP é um modelo que simula um cenário de emissões de gases com aumento da temperatura. No RCP 4,5 a
temperatura pode ter um aumento de 1,8o C até o ano de 2100. O cenário mais grave é o RCP 8.5 no qual
nenhuma medida é tomada e a temperatura do planeta pode ter um aumento de até 3,7o C.
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Figura 70 e 71: Mapa das áreas
inundáveis em Salvador e recorte do
mapa ampliado do Centro Antigo de
Salvador. As áreas em vermelho são
projeções de onde o nível do mar deve
chegar até o ano de 2100, segundo as
projeções dos cientistas no RCP 8,5.
Fonte:
Climate
Central
https://coastal.climatecentral.org.

O mapa de aumento do nível do mar e de inundações costeiras de Salvador 29 (Figuras
70 e 71), foram elaborados pela Climate Central, uma organização norte-americana
independente de cientistas e jornalistas renomados que pesquisam e relatam fatos envolvendo
a mudança climática. Como esses mapas incorporam grandes conjuntos de dados que podem
incluir alguns erros, eles devem ser considerados como ferramentas de triagem para
identificar locais que podem exigir uma investigação mais profunda de risco. Entretanto,
podemos perceber que o Centro Antigo de Salvador será uma das áreas mais afetadas da
cidade até o ano de 2100. Tanto a Gamboa de Baixo como a região do Comércio e Calçada
possuem grandes chances de serem inundadas até o final do século. Eventos climáticos
severos já vêm ocorrendo nesses locais, a exemplo das chuvas que ocorreram em novembro
29

Os mapas da organização Climate Central tiveram como base de projeção diversos estudos publicados em
revistas científicas renomadas, dentre eles, os estudos de probabilidade de Robert E. Kopp (KOPP et. al, 2014;
KOPP et. al, 2017) do Departamento da Terra e Ciências Planetárias do Institute of Earth, Ocean and
Atmospheric Sciences, Rutgers University, EUA. As probabilidadeS completas dos estudos foram informadas
por uma combinação de avaliação da comunidade de especialistas e modelagem de processos. Entre o anos 2000
e 2100, Kopp projetou um aumento muito provável (90% de probabilidade) do aumento do nível global do mar
(global-mean sea-level - GMSL) de 0,5-1,2 metros sob a via de concentração representativa do RCP 8,5; 0,4-0,9
metros sob RCP 4.5 e 0,3-0,8 metros sob RCP 2.6. O manto de gelo da Antártica (AIS) constitui uma parcela
crescente da variação nas projeções. Comparando os estudos de 2014 e 2017, Kopp reafirmou as projeções e as
probabilidades de as inundações ocorrerem e afirmou que no RCP 8,5 essas terras submersas no futuro podem
colocar em risco a vida de 950 milhões de pessoas em todo o planeta.
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de 2019 (Figuras 72, 73 e 74). Até o final do século, esses fatos representarão novas
modificações no CAS e exigem, desde já, uma capacidade de previsão e adaptação das
populações que vivem nessas áreas, bem como a atuação dos governos para mitigar os efeitos
previstos.

Figura 72, 73 e 74 (da esquerda para direita): print dos stories divulgados em meu Instagram, a partir de vídeos
enviados por pessoas conhecidas nas inundações de novembro de 2019, em Salvador, na região do comércio (72)
e avenida ACM (73 e 74): eventos climáticos severos serão cada vez mais frequentes na capital baiana. Fonte:
Marcelo de Trói/Instagram.

A prefeitura criou uma Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e
Resiliência para pensar essas questões e também criou o chamado IPTU Verde 30. Em Agosto
de 2019, o governo municipal acolheu a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre
Mudança do Clima, a Climate Week, organizado em parceria com a Organização das Nações
Unidas. Na ocasião foi lançado o Painel Salvador de Mudança do Clima, uma rede técnicocientífica com a participação de diversas instituições incluindo a Universidade Federal da
Bahia e Fiocruz. O Painel atua a partir de seminários, produção de dados, financiamento de
projetos e atuação de 10 câmaras temáticas: Mobilidade; Resíduos; Energias Renováveis e
Eficiência Energética; Gerenciamento Costeira; Gestão da Água; Áreas verdes; Eventos
climáticos extremos (seca, inundação e deslizamento); Saúde; Inovação para Sustentabilidade;
e Resiliência Urbana31. Em 2020, a prefeitura também lançou o Plano de Ação Climática
30

Lançado pelo Decreto 25.899, de 24 de março de 2015, o Programa de Certificação Sustentável IPTU Verde
incentiva o uso de medidas e tecnologias sustentáveis para edificações no município de Salvador, prevendo
descontos de 10%, 7%, ou 5% no IPTU para aquelas edificações classificadas nas categorias Ouro, Prata ou
Bronze. O Programa prevê um sistema de pontuação de quesitos que a edificação deve ter em relação a: Gestão
sustentável das águas; Eficiência e alternativas energéticas; Projeto sustentável; Bonificações; e Emissões de
gases do efeito estufa.
31
Mais informações em: <http://paineldemudancadoclima.salvador.ba.gov.br>. Acesso em: 01 set. 2021.
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(2020), criando um índice de riscos climáticos, realizando um estudo preliminar dos riscos de
inundação na cidade até o final do século XXI, incluindo um mapa dos riscos de deslizamento
e metas de mitigação e adaptação a exemplo da redução de emissões.
Controlar e reduzir os gases de efeito estufa tornam-se pontos chaves para uma
política do clima. Ações nessa direção tocam, obrigatoriamente, na questão da locomoção e
das mobilidades. A prefeitura tem estruturado o setor renovando a frota de ônibus, incluindo
alguns modelos elétricos, incentivando de alguma forma o uso da bicicleta (a meta é aumentar
o número de viagens em 10% até 2032), investindo na criação de transporte de alta
capacidade, ainda que com algumas controversas a respeito da instalação de tais estruturas.
Exemplo disso é a construção da via do BRT - Bus Rapid Transit, projeto que já foi
controverso desde o início por causar o corte de árvores centenárias da avenida ACM32.
As micromobilidades têm sido vistas como alternativas para o controle e redução dos
gases de efeito estufa. São artefatos que circulam a uma velocidade de até 25 km e usados
para viagens de até 10 km de distância. São classificados nessa modalidade veículos leves de
propulsão humana ou elétricos, particulares ou compartilhados, a exemplo de patinetes,
bicicletas, skates, bicicletas de carga e triciclos. Com o impacto da Covid 19, a
micromobilidade ganhou espaço e relevância nas cidades de todo o mundo33. Entretanto, sobre
o uso das micromobilidades, especialmente as elétricas, não podemos ignorar o impacto
ambiental da produção de baterias. Além disso, há os que veem as e-bikes como uma resposta
neoliberal à própria representação histórica do artefato que sempre envolveu uma ideia de
liberdade, simplicidade e autonomia, como ressalta Wilson Ferreira: “Bikes elétricas estão
sintonizadas com o tempo do desempenho, velocidade, ritmo de trabalho. O “ciclista” chega
mais rápido ao trabalho, sem suor e já vestido para trabalhar”34.
Apesar desses poréns, as micromobilidades e, principalmente, a bicicleta e os modos
ativos se encontram na seara da invenção de outro mundo, diferente daquele implantado pela
modernidade e na qual, contraditoriamente, a bicicleta despontou como novidade no século
XIX. Os modos ativos têm fomentado outras práticas sociais que influenciam na construção
da cidade e nas relações do espaço urbano. Na Europa, estima-se que a utilização da bicicleta
32

Para uma análise do projeto BRT, ver artigo de Danilo Farias da Silva e Laura Fernandes de Souza (2020).
Detalhes na publicação “Bicicletas têm papel crucial na resiliência das cidades durante crise da Covid-19”,
publicado
pelo
site
WRI
Brasil,
em
22
abr.
2020,
disponível
em:
<https://wribrasil.org.br/pt/blog/2020/04/bicicletas-tem-papel-crucial-na-resiliencia-das-cidades-durante-criseda-covid-19>. Acesso em: 30 jun. 2020.
34
Jornalista e mestre em Comunicação Contemporânea, Wilson publicou o texto em 17 nov. 2019 no portal de
notícias GGN, disponível em: <https://jornalggn.com.br/politica/bike-eletrica-e-a-resposta-neoliberal-aresistencia-do-ciclismo-por-wilson-ferreira/>. Acesso em: 30 jun. 2020.
33
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contribua para a redução de 16 milhões de toneladas de CO 2 por ano , o equivalente à soma
das emissões anuais de países como a Croácia. Isso tem levado a inserção da bicicleta como
um dos meios principais de transporte urbano nos planos de mobilidade que visam cumprir as
metas do Acordo de Paris e também como estratégia para evitar a aglomeração no transporte
público, muito em decorrência da pandemia. Incentivar os modos ativos de transporte para
aqueles que podem e devem abrir mão do automóvel refletirá na construção de uma
infraestrutura urbana que será capaz de incentivar esse uso.
Como não existem pesquisas aprofundadas que relacionam o uso da bicicleta com as
emissões de CO2 em Salvador, procurei apresentar números que sinalizam a importância
desse modal na construção de uma política pública voltada para a emergência climática a
partir dos dados do aplicativo Tembici analisados no capítulo anterior. Para termos uma ideia
desse impacto, partimos (TROI, CARVALHO, 2020) de uma primeira questão: das viagens
que partiram ou chegaram do Centro Antigo pelo aplicativo Tembici, qual a quantidade de
CO2 que elas teriam deixado de emitir no período de Abril de 2018 a Abril de 2019? Assim,
tratamos de georreferenciar as trajetórias com a ajuda do Google Maps, a partir do local de
retirada e entrega da bike, o que resultou nos seguintes gráficos:

Gráfico 9: Tembici – relação viagens/km. Fonte: Tembici/ Marcelo de Troi/ Paulo Rocha Juliano de Carvalho.

Contabilizamos 194.852 km (Gráfico 9) percorridos nas trajetórias que tiveram como
saída ou chegada o território do Centro Antigo. Posteriormente, utilizamos uma calculadora 36
de emissão de CO2 para descobrir a quantidade de gases que seriam emitidos, caso essa
35

A informação é da Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta de Portugal, disponível em:
<https://mubi.pt/2019/06/19/a-bicicleta-no-combate-as-alteracoes-climaticas>. Acesso em: 30 jun. 2020.
36
A partir da Rio 92, consolidou-se uma base teórica e cientifica que permite o cálculo de emissões com
precisão. Existem simuladores que garantem experiências bastante próximas do real. O Laboratório de
Silvicultura Tropical, que integra o Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz”, da USP, criou um simulador que usamos nesses cálculos. Disponível em:
<http://esalqlastrop.com.br/capa.asp?pi=calculadora_emissoes>. Acesso em: 30 jun. 2020.
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quilometragem fosse realizada por veículos motorizados com apenas um passageiro. Dessa
forma, simulamos, três cenários possíveis (Gráfico 10): (1) carro a gasolina com motor
1.5/2.0; (2) carro a álcool com motor 1.5/2.0 e (3) ônibus coletivo à diesel. Simulamos a
quantidade de CO2 em toneladas, a quantidade de árvores que deveriam ser plantadas para
neutralizar a emissão dos gases e o valor correspondente em reais (valores em Junho de 2020)
para o plantio:

Gráfico 10: simulação de compensação de CO2. Fonte: Tembici/ Marcelo de Troi/ Paulo R. J. de Carvalho.

Dentre as três simulações (Gráfico 10) utilizadas para calcular o valor das emissões de
gases de efeito estufa, o carro a gasolina seria o mais poluente, com 553 toneladas de CO 2, e
seria necessário, para essa compensação, o plantio de 1.533 árvores, a um custo de R$ 43 mil
reais. Ressalta-se também a diferença em relação ao carro movido a biocombustível (menos
poluente) e também da simulação de viagem com o transporte coletivo que, mesmo sendo
movido a diesel (mais poluente), como a emissão é dividida por 30 pessoas transportadas nas
viagens, apresenta números menores.
Assim, numa nova ética pautada pela política do clima, utilizar o transporte público
para deslocamentos da cidade seria a primeira opção, seguida por automóveis movidos à
biocombustível. O carro a gasolina estaria entre a última opção. A simulação foi feita
pensando em somente um ocupante por automóvel e, não por acaso, nas minhas observações
diretas do campo, notei que a maioria dos automóveis estão sempre com uma pessoa, o
motorista.
Apesar de não fazer um cálculo rigoroso a respeito do estudo das trajetórias e a
compensação de CO2, é importante ressaltar que um mercado nesse setor já está em
funcionamento em diversas partes do mundo. Isso valeria outras problematizações a respeito
dos lucros e comércio dos ativos ambientais. Mas o que podemos perceber com esses dados é
que toneladas de CO2 deixaram de ser lançadas na atmosfera pela simples utilização das
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bicicletas do sistema Tembici. Um sistema precário e de muito pouco acesso se pensarmos em
toda a população do CAS e de toda a cidade de Salvador, mas que demonstra um potencial
enorme de difusão como prática do ciclismo, principalmente entre trabalhadores e estudantes.
É óbvio que, no mundo real, as coisas são bem mais complexas no sentido da troca de
modais para quem vive na cidade, principalmente nas zonas periféricas, onde há pouca oferta
de transporte público de qualidade, como venho pontuando desde o início dos escritos. Mas
meu objetivo aqui foi enfatizar os aspectos culturais que sedimentaram uma verdadeira
alienação a respeito dos impactos que nós causamos diariamente ao planeta, principalmente
na utilização dos modais motorizados.
4.2. Novos ativismos, mobilidades e a construção do comum
Tempos apocalípticos são tempos que revelam e a arte tem sido um canal importante
para evidenciar fatos e disputa nesse campo. Inúmeros/as artistas produzem sob a influência
da política do clima, explanam preocupação com o futuro, discutem aspectos do direito à
cidade, inserem-se no debate sobre o Antropoceno e colocam em xeque a maneira como nos
movemos no mundo e suas consequências para o planeta Terra.
Causou-me surpresa ver a estrela pop Beyoncé arrebentar um carro com seu taco de
baseball no clipe de “Hold Up”37. Igualmente me emocionei com o sentido de futuro e mundo
comum de artistas contemporâneos, para citar alguns: a arte da monxtração 38, a ecocryptoart
de Caró39, a plantaumana Felipe Barros40 que une skate e bioarte, os gatos que interrompem o
trânsito na cidade do indonésio Fransdita Muafidin 41, as ações urbanas do coletivo Bijari 42 que
transformam os carros abandonados nas ruas de São Paulo em jardins, a subversão do sentido
utilitário dos automóveis transformados em piscinas, forno de pizza e galinheiro nas
intervenções do italiano Benedeto Bufalino43, os restos da revolução industrial em imagens da

37

A cena pode ser vista nos 2’39’’ do vídeo clipe da música “Hold Up” faz parte do segundo capítulo do álbum
visual Lemonade (2016), intitulado Denial (negação), disponível em: <https://youtu.be/PeonBmeFR8o>. Acesso
em: 05 set. 2021.
38
Sobre a monxtração, movimento/concurso de performances desenvolvido por Malayka SN no Centro Antigo
de Salvador, no bar Âncora do Marujo, ver Troi (2018): “O Estranha foi emblemático nessa diferenciação
porque o tema da Terra, emergente nos contextos das ciências sociais e antropologias, também esteve presente
nos palcos de lá clamando uma outra existência diante do antropoceno. Parece que toda a monxtração agencia
desejos em intersecção com preocupações ambientais e ecológicas, para além do mundo do capital, em sintonia
com uma ideia de sustentabilidade, aproveitamento de materiais” (TROI, 2018, p. 131).
39
Informações sobre o artista em: <https://www.instagram.com/caroh__/>. Acesso em: 05 set. 2021.
40
Informações sobre o artista em: <https://www.instagram.com/felipebarros.br/>. Acesso em: 05 set. 2021.
41
Informações sobre o artista em: <https://www.instagram.com/fransditaa/>. Acesso em: 05 set. 2021.
42
Informações sobre o coletivo em: <https://www.instagram.com/_bijari/>. Acesso em: 05 set. 2021.
43
Informações sobre o artista em: <https://www.instagram.com/studiobenedetto/>. Acesso em: 05 set. 2021.
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nigeriana Zina Saro Wiwa e as colagens da travesti Ventura Profana . Em Lisboa, pude
constatar o quanto a arte urbana também tem sido vetor para a imaginação de um mundo
futuro, tocando diretamente na questão da mudança climática46 (TROI; BATEL, 2021).

76

75
77

78
79
Figuras 75, 76, 77, 78 e 79 (sentido horário): Arte contemporânea refletindo os aspectos climáticos e da
mobilidade. Aviões e carros misturam-se a dejetos do esgoto em colagem de Ventura Profana (75); o artista
Jimmie Durham criou obra arremessando pedra de vulcão de um guindaste sobre um carro (76); o indonésio
Fransdita Muafidin e seus gatos que interrompem o trânsito na cidade (77); a nigeriana Zina Saro-Wiwa
fotografou modelos mascarados sentados em pneus abandonados na obra Holy Boyz: We Don’t Tire de 2018
(78); o humor e a inventividade de Benedeto Bufalino subvertendo o valor simbólico e utilitários dos automóveis
(79). Fontes: Instituto Moreira Sales (75); Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (76); Instagram do artista
(77); Bienal Internacional de São Paulo (78); Instagram do artista (79).
44

A artista é uma das participantes da 34 a Bienal de São Paulo, imagens disponíveis em:
<http://34.bienal.org.br/artistas/8171>. Acesso em: 05 set. 2021.
45
Obras de Ventura que dialogam com esta temática estão na exposição do IMS – Instituto Moreira Sales,
disponível em: <https://ims.com.br/convida/ventura-profana/>. Acesso em: 05 set. 2021.
46
Imagens dessas obras nas ruas de Lisboa estão disponíveis em: <https://gregosebaianos.wordpress.com/>.
Acesso em: 17 set. 2021.
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Novos ativismos urbanos também criam estratégias criativas para mobilização da
sociedade, chamando atenção para a naturalização de questões que não deveriam passar
despercebidas ante ao nosso olhar. Um dos pontos é tomar dos carros o espaço urbano
sequestrado, já que o fenômeno da hegemonia dos carros na cidade é recente e se sedimenta a
partir do século XX.
Quem não se lembra da época em que as crianças brincavam nas ruas? As ruas sempre
foram diversas, um espaço ocupado para as mais muitas atividades. Em 2021, fiz um curso on
line na Universidade de Amsterdam que procurava estimular estratégias criativas para a
recuperação desse espaço público corroído pela entidade privada que é o automóvel. As ruas
devem ser vistas como a materialização de desafios e tensões que caracterizam a mobilidade
urbana contemporânea (BERTOLINI, 2020) e, assim, elas têm se tornado espaço para
experimentações de ativistas contra as hegemonias instituídas. Dentre elas, está o que
chamamos de planejamento urbano insurgente, medidas anarquistas que intervêm diretamente
no espaço urbano como a criação de ciclofaixas temporárias, redesenho de faixa de pedestres,
remarcação de ruas com avisos de “espaço compartilhado”. São Paulo e Fortaleza são
exemplos de cidades onde essa experimentação tem ocorrido. Nelas, alguns espaços das ruas,
usados para estacionar automóveis, foram transformados em pequenas áreas de convívio
público com estruturas como assentos, paraciclos, arte pública ou equipamentos para
exercício físico. Muitas dessas ações insurgentes acabam ganhando adesão do Estado e
coletivos mais organizados têm conseguido abertura para trabalhar em conjunto com o poder
público, influenciando as tomadas de decisão. O chamado Minhocão, em São Paulo, se tornou
um exemplo mundial da ação da sociedade civil para retirar o espaço dos carros e transformálo em local ocupado por pessoas.
Outra ação que tem se tornado comum em diversas cidades, incluindo Salvador, são as
“open streets”: abrir a rua para pedestres, ciclistas e outras formas de convívio e proibir o
tráfego de automóveis em determinados dias da semana: “Em 2014–2015 houve eventos de
ciclovias / ruas abertas em pelo menos 496 cidades em 27 países em todos os continentes,
com a maior expansão (90%) ocorrendo após 2000” (BERTOLINI, 2020, p. 9)47.
4.2.1. Mulheres no comando
Outra característica do novo ativismo urbano é a participação das mulheres. Elas se
tornaram as protagonistas do direito à cidade, principalmente com as ações ligadas à
47

Tradução do autor, no original: "In 2014–2015 there were ciclovias/open streets events in at least 496 cities in
27 countries on all continents, with the greatest expansion (90%) taking place after 2000"
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mobilidade e às ações em prol da emergência climática. A jovem ativista do clima, a sueca
Greta Thunberg, se tornou símbolo dessa luta. Em 2019, ela atravessou o Atlântico a bordo de
um veleiro “zero emissões” para participar de uma conferência da Organização das Nações
Unidas. A ativista nigeriana Vanessa Nakate48 também tem ganhado destaque no continente
africano e fora dele, inspirando centenas de outras jovens.
A conversão das mulheres em divulgadoras da questão climática não é obra do acaso.
As questões ambientais passaram a entrar em pauta no feminismo nos anos 70. Vandana
Shiva tornou-se uma das referências mais importantes desse pensamento, sendo associada ao
ecofeminismo. Atualmente, a ecologia política é formada por várias correntes do pensamento
feminista e atuações que vão de comunidades tradicionais e indígenas, indo de uma postura
anti desenvolvimentista até o ecofeminismo queer. Esse último pretende demonstrar a ligação
entre poder, sexualidade e natureza, articulando fatos que, ao longo da história humana,
ficaram desconhecidos, mas que evidenciam que as instituições patriarcais que causaram
danos ambientais são as mesmas que perseguiram as dissidências sexuais e de gênero
(GAARD, 2011)49.
As mulheres têm sido as mais atingidas quando tratamos das consequências da
mudança climática. Em 2013, um documento da ONU relatou a relação “multifacetada e
complexa” entre o indivíduo, a casa e o ambiente em termos de vulnerabilidade e exposição a
eventos hidrometeorológicos, nos quais as questões de gênero eram frequentemente
negligenciadas. O relatório mostrou que os papéis sociais impostos a homens e mulheres
determinavam os riscos enfrentados por cada pessoa e que as diferenças entre os gêneros
deviam ser consideradas nas análises e na criação de políticas públicas (MARTINE et al.,
2013).
A cicloativista Marina Harkot, assassinada precocemente por um sinistro de trânsito na
cidade de São Paulo, em 2020, demostrou, em sua dissertação de mestrado, as relações entre o
gênero e a mobilidade ativa em uma cidade desigual e violenta do ponto de vista da
locomoção. Para ela, a experiência da cidade em cima de um artefato móvel como a bicicleta
varia de acordo com o gênero, a raça e também o local em que se pedala. Assim, Harkot
48

Em janeiro de 2020, a ativista nigeriana foi cortada de uma foto divulgada pela Associated Press de uma
manifestação pelo clima durante o World Economic Forum, em Davos, na Suíça. Era a única mulher negra da
foto. A editora executiva da AP pediu desculpas pelo fato. O texto está disponível em:
<https://apnews.com/6a853a81f34164ab85713e68a889976d?utm_medium>. Acesso em: 28 jan. 2020.
49
Desde os anos 70, o ecofeminismo demonstra que o gênero é um “fator significante na moldagem de nossas
percepções dos ambientes naturais” (SANDILANDS, 2011, p.177). O chamado “ecofeminismo queer” avançará
nessa discussão lutando contra qualquer tipo de essencialização da natureza, de noções de “ancestralidade
feminina”, diga-se, da mulher cisgênera. Para o ecofeminismo queer, a Natureza é uma formação moderna do
espaço natural, organizada por pressuposição sobre a sexualidade cisheterossexualizada.
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defendeu o planejamento urbano a partir de uma perspectiva de gênero. Na pesquisa da
ativista, as mulheres que usam a bicicleta na cidade são vistas como um indicador de
segurança no trânsito. Para Harkot, existe uma analogia entre as dificuldades de utilizar a
bicicleta na cidade dominada pelos carros e o cotidiano enfrentado pelas mulheres na cidade:
“(…) a situação que as mulheres enfrentam cotidianamente em cidades que não foram
planejadas para dar conta de suas rotinas e suas necessidades é análoga à situação daquelas
pessoas que escolhem se deslocar de bicicleta enfrentam cotidianamente ao circular por uma
cidade feita para carros” (HARKOT, 2018, p. 170). Ou seja, ao fazer a analogia entre as
restrições que atingem as mulheres e pessoas que utilizam a bicicleta, Harkot demonstrou que
ambas estão sob os efeitos das ações da hegemonia que controla e regula o uso da cidade.
Reconhecer que as barreiras impostas contra as mulheres possuem raízes patriarcais e
machistas e também determinam as características do espaço urbano, possibilitou às mulheres
se destacar na luta por uma cidade amigável, principalmente no que diz respeito à mobilidade.
Pontos comuns na experiência da opressão da cidade são relatados pelo gênero feminino que,
historicamente, tem sido privado de usufruir da cidade com áreas e atividades interditas.
Salvador e o Recôncavo têm sido palco de diversas ações femininas na busca pelo
direito à cidade e por uma vida ecologicamente viável. Mulheres cis e trans, negras e brancas,
têm se articulado em torno da mobilidade:
(…) agentes como Jamile Santana, que coordena a Rede Afrociclos, além de
projetos como Casa La Frida e o projeto Bicipreta ou mesmo ações da União
de Ciclistas do Brasil, que conta com a atuação de Érica Telles, revelam o
protagonismo feminino no que diz respeito ao tema da mobilidade. O que se
repete em muitas outras cidades com projetos ligados à caminhabilidade ou
mesmo projetos inventivos como o “Señorita Courrier”, na cidade de São
Paulo, um sistema de entrega com bicicletas realizado, principalmente, por
mulheres trans. (TROI, 2021, p. 7)

Essas mulheres são exemplos de continuidade da luta pela mobilidade no CAS e no
Recôncavo e representam um ponto de mudança nas estratégias de corpos dissidentes na luta
pelo direito à cidade. Vou encerrar este capítulo falando um pouco dessa atuação e como o
pensamento dessas mulheres está imbricado com a ecologia política, trazendo dois
depoimentos muito relevantes das ativistas Jamile Santana Conceição 50 e Érica Telles, e o
exemplo do projeto Casa La Frida.
O projeto Casa La Frida começou em 2015 e, desde 2017, tem sede no Santo Antônio
Além do Carmo, Centro Histórico de Salvador. Centro de Cultura, oficina, ponto de encontro,
50

Jamile Santana também é colunista do Portal UOL, no qual escreve uma coluna sobre mobilidade, disponível
em: <https://www.uol.com.br/carros/colunas/afrociclos/>. Acesso em: 21 set. 2021.
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a Casa é um espaço múltiplo comandado por cicloativistas negras. Empreendedorismo social
e criatividade formam a base do projeto. Entre os princípios da Casa está repensar o histórico
das “construções das cidades em suas proporções espaciais segregacionistas sócio raciais” 51.
Ali são ofertadas oficinas de mecânica, eventos culturais, palestras, cursos profissionalizantes
para mulheres trans e travestis, residência artística, além do compartilhamento de bicicletas e
outras atividades que criam agenciamento em torno do modal:
o movimento busca promover a bicicleta quanto um modal de transporte
econômico, sustentável e autônomo, como um possível solucionador do
direito de mobilidade, além de desenvolver ações formativas e culturais,
visando a promoção da cultura popular afro diaspórica e ocupação dos
espaços públicos, reivindicando uma cidade para todos, pluri diversificando
os espaços, travando lutas contra o racismo, homofobia, misoginia e as
demais mazelas que afetam as minorias sociais.

Lívia Suarez52, uma das idealizadores da Casa, também desenvolveu um capacete de
bike para cabelos afros, o Forblack53, garantindo uma geometria adequada e também um
material que não destrói os cabelos de pessoas negras. O capacete foi desenvolvido por uma
equipe 100% negra e baiana, sendo necessários testes para a aprovação do projeto pela ABNT
na qual o padrão de capacetes de ciclismo não contemplava geometrias para pessoas negras.

Figuras 80 e 81: à esquerda, mulheres negras pedalam em ação do projeto Casa La Frida; à direita, banner de
divulgação de revisão geral gratuita para entregadores de aplicativo promovido pela Casa. Fonte: site Casa La
Frida.
51

Todos os trechos citados neste e no próximo parágrafo foram retirados do site da organização. Mais
informações em: <https://www.lafridabike.com/>. Acesso em: 14 set. 2021.
52
Um TEDx com a ativista, intitulado “A representatividade da mulher negra na mobilidade urbana-bike” está
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u1UffCjANxk>. Acesso em: 15 set. 2021.
53
Uma reportagem sobre o Forblack foi publicada no site da Folha de S. Paulo, “Baianas desenvolvem o
primeiro
capacete
de
ciclismo
para
negros”,
disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/baianas-desenvolvem-o-primeiro-capacete-de-ciclismo-paranegros.shtml>. Acesso em: 15 set. 2021.
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Um dos projetos da La Frida, o “Preta, vem de Bike!” já ensinou mais de 400
mulheres a pedalar54. Uma das fundadoras desse projeto foi Jamile Santana. Hoje ela integra
outro coletivo, a Rede de Mobilização Afrociclos e vive em Santo Amaro da Purificação.
Jamile começou a sua história com a bicicleta quando entrou no coletivo Casa La
Frida. Em um evento na cidade de São Paulo que discutia mobilidade e periferia percebeu que
a maioria das pessoas eram brancas e acadêmicas e voltou pra Salvador disposta a criar um
projeto com o recorte de gênero e raça. Aprendeu a pedalar aos 23 anos sob a pressão e
“insensibilidade” do irmão. Em seguida, iniciou o bacharelado em Humanidades na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Seu projeto final,
“Mulher negra e o direito à cidade: a bicicleta como ferramenta de autonomia e cura”
(CONCEIÇÃO, 2018), examina o espaço urbano de Salvador no que diz respeito ao direito à
cidade através da perspectiva da mulher negra e reflete sobre a utilização da bicicleta e a
capacidade de se criar autonomia no acesso:
(…) começamos a perceber a partir de relatos de alunas, que não estávamos
só mexendo com a mobilidade urbana, mas também com sonhos. Sonhos
esses anulados na infância por conta de machismo que dizia que “bicicleta
não era coisa de menina”, por conta de condições econômicas familiares e
até mesmo por conta racismo. As histórias eram diversas e as feridas eram
profundas, guardadas nos confins da memória, ativadas pela possibilidade de
aprender a pedalar. (CONCEIÇÃO, 2018, p. 7)

Figura 82: Banner de divulgação da mesa
intitulada “Mobilidade, gênero e raça”,
transmitida no dia 25 fev. 2021, durante o
Congresso Virtual da UFBA 2021, quando
Jamile Santana, Érica Telles e eu construímos
um espaço de debate sobre o tema, disponível
em: <https://youtu.be/aGD3rqdc0Fo>. Acesso
em: 15 set. 2021. Fonte: Marcelo de
Trói/Arquivo pessoal.

Já em Santo Amaro, Jamile passou a ensinar as mulheres ao mesmo tempo em que
aprendia:
54

A informação consta em reportagem da Época Negócios, “Conheça o La Frida Bike, movimento que inclui
mulheres negras no mundo das bicicletas”, publicada em 27 set. 2018, disponível em:
<https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2018/09/conheca-o-la-frida-bike-movimento-queinclui-mulheres-negras-no-mundo-das-bicicletas.html>. Acesso em: 15 set. 2021.
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Eu começava a criar estratégias ali, aproveitando as ruas vazias à meia noite,
quando não tinha fluxo de carro, pra poder no domingo ensinar as meninas,
nesse mesmo lugar de insegurança, como exemplo vivo daquela
possibilidade de ensinar e aprender. Retornava todo domingo com uma nova
estratégia, de como elas poderiam perder o medo. Porque não é só o
aprender a pedalar, são vários entraves que existem pra você trabalhar com
mulheres de 50, 70 anos, que nunca pedalaram na vida. Você vai lidar não só
com o fato de estar aprendendo tardiamente, mas as inseguranças que são
colocadas, entraves sociais colocados contra a mulher o tempo todo, uma
relação de pré determinação de gênero, limitações de arriscar e vivenciar
novas experiências. De certa forma fui exemplo vivo do que era proposto
como atividade e evolução desse lugar55.

Na Rede Afrociclos, Jamile desenvolve projetos importantes com outros grupos, a
exemplo do Movimento Sem-Terra. Um dos mais emblemáticos é o Reflorestar Favela que é
um projeto de reflorestamento das periferias, muito inspirado na infância que ela teve na
periferia de Salvador, o bairro de Pernambués. “Periferia rural”, como ela define, o bairro
possuía uma grande mata que foi desmatada para a construção de uma pista para os carros:
Eu lembro muito que, antes desse processo, minha infância toda foi ali, na
mata, comendo fruta. Por mais que eu venha de uma condição sócio
econômica de extrema pobreza e por mais que a gente não tivesse alimento
em todas as refeições do dia em casa, a natureza nos proporcionava outras
refeições. E tudo isso era de graça, estava ali para consumo nosso. Já que era
uma mata extensa, quando chegava a época de verão, várias pessoas
pegavam as frutas pra vender na feira. Ou seja, era um outro recurso que
girava. Pensando em todo esse contexto e como vivenciei esse lugar da
gentrificação, a gente vem aqui hoje com a Afrociclos, nesse lugar de fazer a
Refloresta Favela, reflorestando as periferias com árvores frutíferas,
pensando nesse lugar de soberania alimentar. Pensando nesse lugar da gente
desenvolver uma lógica de desenvolvimento urbano sustentável, não
predatório. A gente traz a discussão para o lugar dos rios, da poluição dos
rios, do aterramento de rios pra construção de pistas, o que é um absurdo!
Um grande retrocesso é a possibilidade dessa ponte Salvador – Itaparica.
Espero que não aconteça e parece que já deu um chabu aí. Essa discussão
sobre o clima é extremamente importante pras nossas lutas, pois estamos
lutando contra o processo de globalização predatória, contra modais
extremamento poluentes, lutando contra a lógica capitalista exploratória,
contra o agronegócio. A gente atua junta com comunidades da agricultura
familiar, quilombos, que trabalham nesse lugar de economia de subsistência
que também estão na luta pela preservação dos rios, dos mares, dos
mangues.

55

Em decorrência da pandemia da Covid-19, a entrevista foi concedida ao autor no dia 15 set. 2021 pela
plataforma
Google
Meeting.
A
entrevista
completa
está
disponível
em:
<https://gregosebaianos.wordpress.com/2021/09/30/adiando-o-fim-do-mundo-entrevista-com-jamile-santana/>.
Acesso em: 12 out. 2021.
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Figura 83: Jamile Santana ensina Dona Sônia, 61 anos, a pedalar no projeto “Preta, Vem de Bike”.
Fonte: Jamile Santana da Conceição (2018).

Sobre as diferenças entre Salvador e Santo Amaro, no que diz respeito às mobilidades,
Jamile acredita que, no Recôncavo, o uso da bicicleta é mais orgânico, as mulheres pedalam
mais, há uma série de serviços ofertados e que utilizam a bicicleta. “Andar de bike em
Salvador é um ato político”, afirma. Em relação aos conflitos envolvendo a mobilidade e a
luta histórica que existe no Centro Antigo, Jamile acredita que existem conexões com seu
ativismo:
Com certeza tem muita ligação. São duas coisas que eu defendo, para além
da mobilidade ativa, é a mobilidade coletiva. São duas formas de conseguir
fazer uma cidade mais integrativa, menos poluente e que esteja a serviço de
todos. Esses movimentos são revolucionários, trouxeram muitos benefícios,
mas que são sucumbidos pelo capital que é esse lugar da carrocracia. Você
só é alguém se tiver um carro. O status quo que se criou em cima do carro
vai para além desse lugar de mobilidade, tem toda uma relação econômica,
de “ter para ser” que é a lógica do capital. Nas brigas a favor do transporte
público, das tarifas, todos esses movimentos depois da Revolta do Buzu
foram quebrados, enfraquecidos. Justamente porque tem todo esse contexto
de desenvolvimento urbano predatório, carrocrata, que influencia que o
indivíduos só transitem pela cidade se ele tiver um carro. Se a gente
continuasse lutando por transporte público, nós teríamos transporte de
qualidade.

Jamile evoca Ailton Krenak para falar sobre seu ativismo atual: “Discutimos a
possibilidade de adiar o fim mundo”, afirma. Nesse sentido, ela e a Rede Afrociclos querem
criar um caminho independente de trabalho com o que ela chama de “comunidades modelos”
nas quais os valores e pressupostos de uma ecologia política estão acima de qualquer ideia de
desenvolvimento:
Todas as possibilidades que vamos criando, esse planejamento de construir
comunidades modelos num lugar de urbanização e desenvolvimento urbano
sustentável é exatamente pra mostrar, não só pra prefeitura, mostrar por
mundo a necessidade de evoluirmos sem destruir. É possível. (…) Eu
costumo dizer que o futuro depende da nossa pressa. O presente é agora. Não
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precisa ter pressa pra construir movimentos megalomaníacos ou modelos de
desenvolvimento que nos destroem. Se a gente seguir nessa lógica, mais
rápido a gente acaba com o mundo. Pra adiar o fim do mundo, precisamos
caminhar no passo de Tempo56, no tempo de Tempo. A gente pode evoluir,
sem destruir, de forma sustentável, digna, equânime, para que todos acessem
recursos materiais, imateriais, intelectuais. Somos pessoas e temos direito de
ter um bem viver.

Como fica evidente na fala da ativista, há um entendimento profundo do caminho não
desenvolvimentista, de uma vida voltada para uma outra forma de relação com o espaço
urbano. A história de vida de Jamile Santana foi fundamental para sua experiência enquanto
ativista e ela traz seus conhecimentos assentados numa ideia de ancestralidade e na
experiência de outros povos na relação com a construção do comum. Acredito que a vivência
como mulher negra, e isso também está evidente na sua fala, foi essencial para a construção
dessa visão de mundo. Importante ressaltar que Jamile se considera parte dessa luta histórica
pela mobilidade e declarou que a Revolta do Buzu foi um marco para ela, mesmo que apenas
a sua irmã tenha participado.
Assim, penso ser importante essa conexão histórica desses corpos dissidentes no que
diz respeito ao direito à cidade. A ativista Érica Telles, minha outra interlocutora, afirmou em
entrevista que não tinha consciência dessa ligação até eu fazer a cronologia dos eventos
citados no capítulo 2 e a influência nos ativismos urbanos contemporâneos:
Engraçado você me resgatou uma memória histórica e eu nunca tinha parado
para pensar nisso. No sentido de fazer a cronologia. Já tinha pensado nesses
fatos, mas nunca tinha pensado de que tudo que a gente faz é uma
dissidência que vem de tão longe. Olha que bonito isso. Por mais que a gente
talvez não se aproprie, porque eu não me apropriei. Sempre estudei como
fatos históricos importantes, emblemáticos, mas eu nunca tinha parado, até
esse momento, pra pensar. E óbvio que não foi voluntário, mas eu acho que
não deixa de ser porque a gente traz a historicidade dessas situações. 57

Érica tem uma trajetória bem diferente de Jamile. Desde criança, a bicicleta é um
veículo que a acompanha. Em 2011 começou atuar como cicloativista. Começou com um
grupo de Salvador chamado Meninas ao Vento Tropical Cycle Chic, coletivo de mulheres
ciclistas, depois se inseriu no movimento mundial chamado Massa Crítica, que também tem
atividade na Bahia, até chegar na União de Ciclistas do Brasil, na qual ocupou o cargo de
diretora administrativa no binômio 2016-2017. Atualmente, é uma das criadoras do
56

Jamile se refere à divindade Ktembo, popularmente chamado de “Tempo” na Bahia, um Nkise, entidade da
nação Angola, correspondente ao que se chama Orixá para os yorubanos, sincretizado com Irôko.
57
Em decorrência da pandemia da Covid-19, a entrevista foi concedida ao autor no dia 09 set. 2021 pela
plataforma
Google
Meeting.
A
entrevista
completa
está
disponível
em:
<https://gregosebaianos.wordpress.com/2021/10/12/precisamos-valorizar-o-humano-entrevista-com-ericatelles/>. Acesso em: 12 out. 2021.
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Observatório da Mobilidade – ObMob Salvador, um coletivo de militantes, ativistas e
pesquisadores/as que:
articulam e promovem resistências e apresentam propostas relacionadas às
mais diversas formas de acessibilidade aos transportes coletivos, pela
segurança nas vias públicas, pela mobilidade ativa, por um meio ambiente
saudável e por uma cidade democrática.58

Figuras 84 e 85: À esquerda, Érica Telles pinta o corpo para a primeira edição baiana da Pedalada Pelada 59, em
2016: “Obsceno é o trânsito”. À direita, a ativista é a última do lado direito, durante a Massa Crítica de Salvador,
em 2011: retorno ao cicloativismo. Fonte: Érica Telles/Arquivo Pessoal gentilmente cedido ao autor.

O Observatório lançou um manifesto60, a primeira ação coletiva do grupo, no qual
defende uma mobilidade urbana inclusiva, segura e sustentável. Os ativistas do coletivo têm
defendido a abertura de dados sobre o sistema de transporte em Salvador, o que poderia
modificar a perspectiva de fiscalização da sociedade civil. Em artigo 61 recente publicado no
site do ObMob Salvador, Pablo Florentino, um dos coordenadores, falou de diversas
possibilidades que a abertura desses dados poderiam significar:
Diversas são as demandas e possibilidades de abertura de dados para
conhecermos melhor as estruturas e as dinâmicas de deslocamento nas
metrópoles, revelando muitas vezes comportamentos e tendências que
58

Mais informações sobre o coletivo em: <https://www.obmobsalvador.org>. Acesso em: 21 set. 2021.
A World Naked Bike Ride (WNBR), também conhecida em português por Pedalada Pelada, é uma campanha
global em que os participantes planejam, se encontram e pedalam juntos sem a obrigação de usar roupas,
utilizando modais ativos como bicicletas, skates e patins, com o intuito de, com a nudez, deixarem de ser
invisíveis e mostrarem a sua vulnerabilidade.
60
O manifesto foi lançado em 2020 e é assinado por aproximadamente 30 organizações da sociedade civil e mais
13 personalidades do mundo político e acadêmico. O manifesto está disponível em:
<https://observatoriomobssa.files.wordpress.com/2020/10/manifesto-mobilidade-urbana.pdf>. Acesso em: 21
set. 2021.
61
O artigo “E se tivéssemos dados realmente abertos sobre o sistema de transportes por ônibus em Salvador?” foi
publicado em 28 set. 2021 e está disponível em: <https://www.obmobsalvador.org/post/e-se-tiv
%C3%A9ssemos-dados-realmente-abertos-sobre-o-sistema-de-transportes-por-%C3%B4nibus-em-salvador>.
Acesso em: 07 out. 2021.
59
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poderiam justificar políticas públicas mais eficientes. Para tal, é necessário
haver vontade política e projetos robustos de abertura de dados,
disponibilizando informações que sejam realmente relevantes para que a
sociedade possa de fato acompanhar e criticar políticas de mobilidade.

A falta de acesso aos dados sobre mobilidade é uma reclamação constante de ativistas
em diversas cidades do país. A crítica vem aliada à falta de consulta pública, de participação
popular nas tomadas de decisão das prefeituras. Para Érica, no caso de Salvador, há muito
marketing e faltam ações concretas e eficientes. O mais grave para a ativista é a falta de
consulta de especialistas e de usuários da infraestrutura móvel:
A consulta pública não é só bacana porque está prevista no Estatuto da
Cidade ou por conta de A ou B, é porque quem constrói ciclovia,
geralmente, não pedala. Quem faz uma ciclofaixa não tem a mínima noção
de que ela não pode botar uma ciclofaixa colada no estacionamento porque a
pessoa vai abrir a porta e te arremessar a metros de distância numa altura.
Essas pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. É muito fácil dizer:
“Fizemos 300 km de malha cicloviárias”, mas desses 300 km quantos são
espaços efetivamente seguros?!. A ciclovia e a ciclofaixa existem para dar
segurança pra quem usa a bicicleta e não pra você expor mais a pessoa que
usa.

Uma das primeiras ações do Observatório será fazer uma vistoria nas ciclovias e
ciclofaixas que deve ocorrer a partir de 2022. Érica também defende que a velocidade das vias
precisa diminuir para garantir a segurança dos ciclistas, pois nem sempre a infraestrutura dá
conta da complexidade de um trânsito violento:
Uma ciclofaixa numa via de 60 km? Você tem que colocar uma ciclovia,
fechada, segregada. Os caras vão dizer o quê? Se eu não pedalo ali, se eu
pedalo do bordo direito, a faixa mais lenta e se acontecer algo comigo, eu
ainda sou a culpada. Porque, obviamente, o Código de Trânsito Brasileiro
diz que se houver uma infraestrutura, nós temos que usar a infraestrutura. E
foi uma das coisas que quiseram alegar na morte de Marina Harkot: “Mas
porque ela não estava na ciclovia se a avenida Sumaré tem ciclovia?”. Então,
é isso que as pessoas não entendem. De que adianta ter uma ciclovia na casa
do caralho, deixar a pessoa confinada…sujeita a algum tipo de violência
física, principalmente para nós mulheres… Quando você voltar a Salvador,
tente passar no trecho do BRT. Eles pegaram o BRT e fizeram na pista
central da Avenida ACM, aí eles disseram na época da campanha, há três
anos, que ia ter 12 km de ciclovia, como se fosse uma grande compensação.
Eu ri quando vi o projeto e ri no dia que passei e vi ao vivo. As pistas dos
ônibus são elevadas, eles fizeram os viadutos. A ciclovia é lá embaixo.
Historicamente é uma área que alaga, você está confinado, porque para além
do elevado e a ciclovia embaixo, ela está gradeada com dois a três metros de
altura. Você acha que eu enquanto mulher vou pedalar num negócio desses,
depois das 18h da noite pra ser assaltada ou estuprada? Não vou, não vai
rolar. Eu participei de uma audiência sobre uma invenção do governo do
estado, o PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Um engodo.
Era pra ser um plano de metropolização, mas não é, não vai ser. Uma pessoa
virou pra mim no dia da discussão do tema mobilidade e falou: “Ah, mas a
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gente precisa pensar nos modais ativos. A gente podia fazer…”. Veja bem
que aí você percebe que é uma ideia de uma pessoa que nunca pedalou na
vida. Eles querem colocar uma ciclovia ou ciclofaixa ali no complexo viário
do aeroporto, um local cheio de viadutos, de alta velocidade. Aí a pessoa
disse: “A gente podia fazer uma ciclovia ou ciclofaixa numa passarela, bota
a pessoa pedalando numa passarela”. Eu disse: “Não, gente. Se vocês
fizerem uma passarela, vocês vão deixar a pessoa exposta. Salvador vai virar
a cidade das vias aéreas porque as pessoas acham que o certo é tirar o
pedestre, quem está circulando na pista, e colocar em elevado. Porque não
baixa a velocidade da região?”

No que diz respeito ao Centro Antigo, Érica ainda enxerga a área com muitas
desigualdades com territórios mais vulneráveis que outros em termos de segurança, de
mobilidade, de acesso aos serviços públicos. Ela também afirmou que é nítido a diminuição
das linhas de transporte coletivo em terminais como o da Barroquinha:
O Terminal está lindo, bem feito, apesar de não gostar dos abrigos de chuva
que não protegem ninguém - pra foto fica bonito. Mas só existem oito linhas
funcionando. Aquele terminal já teve pelo menos o dobro disso. Agora eles
querem reinventar a roda e colocar um túnel da Barroquinha até a Lapa. Pra
que? Salvador precisa investir dinheiro em qualificação de calçada, as
pessoas caem. Tem uma quantidade de pessoas a partir dos 50 anos que
caem, que tem quedas graves. E as pessoas não sabem disso. A gente precisa
qualificar calçada com rampa e acessibilidade decente, não obra meia boca.
A gente tem uma boa parte da população que precisa de verdade. Precisamos
requalificar transporte coletivo de Salvador que está ‘pegando fogo’
metaforicamente e literalmente. A gente precisa de subsídio para este
serviço, que é um direito social, para que as situações de operação sejam
normalizadas e assim a população possa ter acesso a um serviço de maior
qualidade. A maior parte da cidade utiliza o transporte coletivo, a caminhada
ou bicicleta como forma de se deslocar majoritariamente. Porque os recursos
não são investidos em sua maior parte nestes meios de transporte?!

Fica evidente na fala da ativista que a mobilidade é um fator determinante para avaliar
a nossa vida na cidade, o que vai muito além do “apenas” deslocar-se:
Para além da questão do deslocamento, a gente agora tem uma fome, um
desejo, uma necessidade de querer se deslocar, não só pelo se deslocar, mas
se deslocar por saber que: eu quero ir naquela praia, eu quero estar naquele
teatro, eu quero estar naquele espaço e não quero voltar correndo como
Cinderela, meia noite, pra pegar o buzu que é o último que vai passar
naquele ponto. Eu quero ter um serviço decente ou pegar minha bicicleta e
ter a segurança de pedalar a noite voltando pra casa, seja mulher ou não. Seja
sozinha ou acompanhada. Não importa. É isso que a gente quer. A gente
quer estar mais próximo e se apropriar desses espaços públicos. Essa é a
questão. O nosso novo olhar é dignidade e respeito pelo serviço público e
bem prestado. Os 20 centavos62 é além disso. É desfrutar a cidade, é olhar e
dizer: eu quero parar aqui agora, sentar nessa praça e ficar de boa. Não
importa o horário, uma hora da manhã. É inadmissível que as praças de
Salvador durmam agora fechadas. E não só aqui, outros lugares do Brasil
também. É um espaço público sendo privatizado de novo, um espaço que
62

Um dos lemas das Jornadas de 2013 era “não é pelos 20 centavos”.

296
tinha que estar à disposição. Disponível para todas as pessoas. Para mim, não
existe coisa mais escrota do que quando vejo que os caras fazem a obra,
mobiliário urbano para sentar onde as pessoas não podem deitar.

Sobre a questão das mulheres como protagonistas dos novos ativismos, Érica vem ao
encontro do que foi elaborado ao longo desta tese: obrigadas a cumprirem papeis sociais
atribuídos de forma cultural ao gênero, elas se gabaritaram a revolucionar esses falsos
pressupostos que se espraiam em diversas dimensões da cultura e contra os quais lutaram já
no século XIX para terem direito à pedalar. No que diz respeito à mudança climática, Érica
afirmou que é uma questão de sobrevivência dos humanos e defende o retorno a uma outra
temporalidade:
Eu acho que a gente chegou onde chegou porque o ser humano, de maneira
geral, valorizou por muito tempo as máquinas. Precisamos valorizar o
humano, a escala humana, parar de pensar no motor, na escala veículo e
voltar a pensar na escala humana. Manter o contato visual, dar bom dia, boa
tarde pra quem está passando do seu lado, quando eu estou pedalando, eu
cumprimento todas as pessoas. Quando eu estou de bom humor eu
cumprimento, quando não estou, eu cumprimento também. Eu consigo sentir
o cheiro da minha cidade, eu respiro a cidade, sinto o cheiro e o conforto das
árvores porque ali vai estar mais sombra, o ar mais fresco. Porque não voltar
a ter esse acesso, o contato, se isso nos faz tão melhores com esse contato,
essa convivência? Se a gente sempre precisa estar com alguém, porque não
na caminhada, pedalando? Porque não olhar essa cidade com os próprios
olhos e não numa situação de deslocamento a 40 km por hora na qual você
não vai ter nenhuma noção do que é aquilo, se é pequeno, grande, se tem
contorno? É uma velocidade que não é humana.

Érica também acredita que o Centro Antigo é uma das áreas mais cooptadas pela
indústria da gentrificação e da especulação, o que de certa forma também está relatado nesta
tese. Desde o início da elaboração do PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do
Município de Salvador63, em 2014, Érica vinha alertando pela necessidade de fortalecimento
do subúrbio ferroviário:
(…) quando eles terminarem de explorar tudo do lado da Paralela, eles vão
voltar para cá, o lado mais bonito da cidade. E dito e certo. Isso está
começando com o monotrilho, vai avançar com a história da ponte e se a
gente não conseguir ter um governo que pelo menos desestabilize isso, essa
ideia vai se transformar em realidade e vamos perder um dos cenários mais
importantes pra gente.

*
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Promulgada em 30 de Junho de 2016 pelo prefeito Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, a íntegra da lei
9.069/2016 está disponível em: <http://www.sucom.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/LEI-n.-9.069PDDU-2016.pdf>. Acesso em: 21 set. 2021.
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Neste capítulo, meu intuito foi reformular o sentido do direito à cidade demonstrando
como ele deve estar associado às questões que dizem respeito à Terra, a uma ecologia política
que tenha como base o pensamento e ações voltados às mitigações das questões climáticas.
Ficou evidente que Salvador possui desafios enormes em relação ao futuro e que urge uma
ação conjunta entre os entes federativos e uma conscientização da população em relação às
modificações que ocorrerão até o final do século. Nesse cenário, a bicicleta desponta como
protagonista, um meio de transporte eficaz para o controle das emissões. Atualmente, são
cerca 40 grupos de ciclismo 64, mais voltados para o lazer e o esporte, e que, se não possuem
um poder de atuação efetivo nas políticas públicas como as ações ativistas, não deixam de
funcionar como ponto de agenciamento para o uso da bicicleta.
Por outro lado, é evidente a incompetência do poder público na implantação das
políticas de mobilidade, envoltas em ações de marketing e sem diálogo com a população,
os/as usuários/as e com os/as mais aptos/as a discutirem essas questões, o que também ficou
explanado nas entrevistas. O protagonismo feminino dos novos ativismos móveis se
confirmou e parece fazer emergir uma postura muito mais política, do que de enfrentamento,
empenhado na construção de novos mundos, na busca pelo comum e pelo real acesso à
cidade.
Embora essas lutas possam ser consideradas uma continuidade das lutas históricas que
aconteceram nesse território, há uma transformação na maneira de encarar os problemas e
desafios. Apesar de estratégias diferentes de mobilização entre as duas ativistas, com mais ou
menos interlocução com o poder público, os novos ativismos inovam pela implantação de
uma prática e na tentativa de influenciar decisões políticas. As ativistas buscam a reinvenção
da cidade como lugar da convivência e na busca de interações sociais que possam nos
reconstituir enquanto humanos, “adiando o fim do mundo” ou rejeitando “uma velocidade que
não é humana”.
A questão móvel enquanto esfera social se liga a muitos outros assuntos e acaba
colocando em xeque as formas de organização social e a própria ideia de cidade. Como afirma
Krenak, tão lembrando por essas feministas, as cidades se transformaram em “sorvedouros de
energia”:
As cidades são sorvedouros de energia: se faltar eletricidade, as pessoas
morrem fechadas nos seus apartamentos, sem conseguir descer. Não tivemos
capacidade crítica para pensar as consequências de uma crise sanitária nos
64

A lista dos grupos está no site do Movimento Salvador Vai de Bike, disponível em:
<http://www.salvadorvaidebike.salvador.ba.gov.br/grupos_de_bike/views/conheca_os_grupos.php>. Acesso em:
21 set. 2021.
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grandes centros urbanos, e preciso confessar que tenho dó de quem vive
nessas metrópoles. Muitas pessoas vivem sozinhas nesses centros, deixamos
de ser sociais porque estamos num local com mais de 2 milhões de pessoas.
(KRENAK, 2020, p. 13)

Além de viverem sozinhas em seus apartamentos, as pessoas vivem sozinhas em suas
carruagens modernas. Enfatizar os modos ativos, valorizar a propulsão humana,
principalmente para aqueles/as que podem se deslocar porque encontram condições físicas e
estruturais para isso, é uma forma de incentivar novas práticas, de desafogar os sistemas de
mobilidade, as vias urbanas, democratizar os acessos.
Novas práticas podem modificar as estruturas urbanas. Se própria difusão dos modos
motorizados, dos carros, das motocicletas, passou pela inserção de novas práticas a partir de
propagandas veiculadas em jornais, em filmes, em incentivos estatais e governamentais, em
discursos apaixonados sobre a utilidade dos carros, sobre o valor da velocidade, o caminho
inverso também precisa de uma comunicação com o público. Isso tem sido negligenciado
pelos gestores. Nessa construção, modelos locais foram deixados de fora, outras práticas
foram impostas, a Terra foi alijada das representações, despolitizada, porque, dessa forma,
seria possível usurpá-la.
Dominar o que se convencionou chamar de “natureza”, implementar a devastação,
cultivar e difundir ideias como modernização, desenvolvimento e crescimento econômico
foram artifícios usados para normalizar a agressão ao mundo fora da cultura humana,
destituindo forças não humanas de agência. Dispositivo que permitiu também as práticas de
extermínio em massa de outras espécies 65, cenário que levou o filósofo Marco Antônio
Valentim a afirmar: “Conforme podemos testemunhar mundo afora, o fascismo é a política
oficial do Antropoceno (assim como o capitalismo, o seu sistema econômico)”66.
Se o fascismo se espraia pelo mundo na tentativa de manter modos de vida
incompatíveis com a garantia de futuro, por outro lado, surgem esforços para reconectar os
mundos social e natural, uma reconexão que demonstra a constituição e inter relação desses
campos. O trabalho dessas ativistas demonstram que elas vêm contribuindo com imaginação
de um futuro para a Terra e a criação de um mundo comum que não dependa do atual,
principalmente no que diz respeito à produção desenfreada de morte em todos os sentidos e
direções. Um pensamento fora do antropocentrismo, como afirma também Ailton Krenak:

65

Sobre a vida política dos animais no Antropoceno, ver tese de Juliana Fausto de Souza Coutinho (2017).
Entrevista de 31 out. 2018 em: <http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/584155-fascismo-apolitica-oficial-do-antropoceno-entrevista-especial-com-marco-antonio-valentim>. Acesso em: 01 jul. 2020.
66
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Temos que abandonar o antropocentrismo; há muita vida além da gente, não
fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário. Desde pequenos,
aprendemos que há listas de espécie em extinção. Enquanto essas listas
aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais.
Somos piores que a Covid 19. Esse pacote chamado de humanidade vai
sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra,
vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a
pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. (…)
Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a
humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra,
passando a pensar que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade.
Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O
cosmo é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. (KRENAK,
2020, p. 6-7)

A divisão dos mundos da Cultura e da Natureza foi fundamental para a atuação dos
dispositivos coloniais e a imposição de maneiras de ser e estar no mundo com as quais se
conectam profundamente as mobilidades. Se a invenção dos sistemas tecnológicos de
transporte cumpria uma promessa antiga de globalização, sobretudo, de conexão entre lugares
distantes com maior rapidez, o que alterou nossa percepção do tempo e do espaço, não é
exagero afirmar que em muitos aspectos esses sistemas de mobilidade extrapolaram suas
funções de uso para agregarem funções de valor atreladas às identidades de classe, da
branquitude e de grupos que tinham como interesse último o lucro e a mais valia, sem levar
em conta as consequências para o planeta. Mobilidade de uns, imobilidade de outros.
Para além das disputas de poder e da configuração dos sujeitos políticos sexualizados
e racializados na modernidade, a Terra é a única coisa que nos une, é o único ente em comum,
já nos ensina o pensamento ecológico e político dos povos tradicionais.
Encerrando esta tese, convido os leitores a lerem o capítulo 5. Nele, finalizo esta
escrita com a ideia de Salvador, uma cidade movente, ampliando as dimensões móveis
analisadas até aqui para outros aspectos da cultura. Também analiso os limites da investigação
e futuros caminhos a serem percorridos.

5. Salvador, cidade movente
“Mas foi inútil a minha viagem para visitar a cidade:
obrigada a permanecer imóvel e imutável para
facilitar a memorização, Zora definhou, desfez-se
e sumiu. Foi esquecida pelo mundo”.
(CALVINO, 1990, p. 15)
“Roma já disseram dela. “Mãe das cidades do Brasil”, portuguesa e
africana, cheia de histórias, lendária, maternal e valorosa. Aqui estão
as grandes igrejas católicas e os grandes terreiros de candomblé (...)
Se o arcebispo é o primaz do Brasil, o pai Martiniano do Bonfim era
uma espécie de papa de todas as seitas negras em todo o país e mãe
Menininha é a papisa de todos os candomblés do mundo”.
(AMADO, 2012, p. 28)

Logo na introdução desta tese, tratei de adiantar as dimensões das mobilidades que seriam
investigadas aqui. Elas constituíram o principal caminho metodológico da tese, ou seja, enxergar a
história sócio cultural do Centro Antigo de Salvador a partir do novo paradigma da mobilidade.
Como já explicado na introdução, o novo paradigma, proposto pela Escola de Lancaster, passou a
enxergar as questões móveis para além da locomoção e da trajetória, conectando o estudo das
mobilidades aos estudos multidisciplinares. Passou-se a levar em conta nesses estudos a ligação do
movimento com as representações, os agenciamentos, as práticas sócio culturais, urbanas, as
relações de poder e as subjetividades, em infraestruturas materiais cada vez mais conectadas
(SHELLER, URRY, 2006). Pessoas, objetos e ideias passaram a representar um campo vasto e
complexo de pesquisa e interação.
Seguindo esses pressupostos, no segundo capítulo, mostrei como os grandes conflitos
urbanos, a partir do século XIX, estavam interseccionados com a questão móvel numa esfera social
agenciada pelos meios de transporte público. Também relatei, a partir da pesquisa histórica, como
as mobilidades modificaram o espaço urbano de Salvador e de como foram usadas na tentativa de
implantação da modernidade e de desafricanização da cidade.
No terceiro capítulo, voltado para um olhar mais aprofundado sobre o caráter local e
universal das mobilidades, demonstrei como a colonização e a diáspora africana estavam imbuídas
de sentidos móveis. Relatei a ligação das mobilidades com as identidades e diversas formas de
agenciamento, ressaltando os aspectos de sua relação com a colonialidade e a modernidade, nas
quais a velocidade aparece como ideologia, um destino, uma promessa moderna. Foram focos
daquele capítulo, a presença do automóvel, da bicicleta e outras formas de se mover nesse território
e suas intensidades através dos séculos.

No quarto capítulo, foquei o tema das mobilidades na perspectiva do direito à cidade e
de como devemos repensá-lo a partir de uma ética voltada para uma nova política assentada
no atual regime climático, em última instância, uma ecologia política que tenha como objetivo
o mundo comum. Atualizei o sentido das lutas e ativismos ligados às mobilidade com
destaque para o protagonismo feminino no CAS.
Neste último capítulo, que já faz parte das considerações finais da tese, vou me dedicar
aos sentidos móveis da cultura do Centro Antigo de Salvador, enfatizando ainda mais a
mobilidade como ponto interseccional desse território, definirei Salvador como uma “cidade
movente”. Para isso, quero trafegar por algumas manifestações da cultura popular e seus
sentidos móveis. Um desses sentidos é a ideia de que não se pode viver sem a Bahia, uma
espécie de nostalgia, banzo1, que despertaria a saudade do local idílico.
Você pode sair da Bahia, mas a Bahia nunca sai de você. Quem nunca ouviu essa
máxima? Ela congrega a ideia de que a Bahia pode ser transportada para onde estivermos e de
que, seja lá onde for esse lugar, haveria uma capacidade de se recriar o local da origem. O
território atinge assim uma capacidade de trânsito, impregnando determinada forma de estar
no mundo.
Que a Bahia é mítica e celeiro de boa parte da cultura brasileira difundida no país e
fora dele, da indústria da cultura e do entretenimento, é fato. E quando falamos Bahia, aqui (e
vale repetir isso mais uma vez), estou me referindo a Salvador, embora Salvador não seja, de
nenhuma forma, sinônimo da Bahia, um estado do tamanho da França e com incontáveis e
diversas culturas. E quando me refiro e me referi a Salvador, ao longo dessa escrita, referiame ao seu Centro Antigo, embora ele esteja longe de representar a diversidade dessa cidade
de quase três milhões de habitantes com características específicas em cada bairro. Então me
dediquei aqui a uma espécie de metonímia errática que nunca se completa na representação.
Foi preciso, a todo tempo, abrir ressalvas para explicar as partes e o todo desse território, pois
a Bahia escapa, seu próprio sentido territorial quer sempre dizer algo mais do que ele
significa, numa espécie de rizoma conceitual.
A cidade da Bahia conquistou seu capital simbólico não por ser apenas o primeiro
ponto administrativo do que se convencionou chamar Brasil, mas porque também representou
a mística da diversidade que deveria orgulhar a todos os viventes deste chão, principalmente a
1

De origem Kimbundu, o termo significa melancolia e foi definido como uma doença depressiva que acometia
os africanos escravizados, em virtude da distância de suas terras originárias e da experiência aterrorizante da
escravização. Sobre o tema, ver Kalle Kananoja (2018).
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partir dos esforços de construção de uma identidade nacional, ponto central dos agentes da
cultura ao longo da primeira metade do século XX.
As ideias de nacionalidade, de regionalismo e bairrismo encontram uma profunda
relação com o emocional e não estranha que Salvador tenha capacidade de transformar-se
numa espécie de Cidade Estado, capital não apenas da Bahia, mas praticamente capital do
mundo, além de ser o alicerce do conceito de baianidade 2 que já provocara tantas
dissonâncias, críticas e controvérsias. Figueiredo e Santos (2015, p. 10) falam de uma
“movência discursiva” da baianidade, pois há uma “impossibilidade” em fixá-la, apesar de ser
sólida em uma espécie de “identidade fantasmagórica”, “identidades em movimento,
marcadas pela ambivalência”. Esse conceito se constituiu a partir de sentidos que
caracterizaram um modo de vida expresso em obras de ícones como Jorge Amado, Dorival
Caymmi, Ary Barroso, Carmem Miranda, envoltas de certo folclorismo e romantização.
Como afirma Osmundo Pinho (1998):
Ao invés de um objeto natural e resultante da expressão espontânea de uma
população considerada, o modelo de "cultura baiana", como um repertório de
traços mais ou menos arbitrários, é um objeto discursivo construído e
reposto como argamassa ideológica para a Bahia como comunidade
imaginada e como "dissolvente" simbólico de contradições raciais, de modo
a concorrer para a construção do consenso político (hegemonia), base para a
dominação. (PINHO, 1998, p. 10)

Para Pinho, o Centro Antigo de Salvador e, essencialmente, seu Centro Histórico,
constituem esse “locus da ideia de Bahia”, amparados pela indústria cultural e do turismo, do
“exotismo que se vende como mercadoria”, amparado pela ideia de democracia racial, um
arsenal simbólico “(...) que se mobiliza de diversas formas, pragmaticamente e em função das
posições de poder específicas sustentadas pela cena político-cultural que se apresenta como
hegemônica” (PINHO, 1998, p. 4). Agnes Mariano (2019) também afirmou que, mantendo a
lógica de que o “movimento de mercadorias e pessoas” caracterizava a prosperidade de
Salvador, o estímulo dessa movimentação, os contatos e trocas com o mundo
complexificaram “os hábitos de consumo, os desejos e também a autoimagem dos baianos”
(MARIANO, 2019, p. 96), o que dialogava com a busca do exótico da indústria do turismo.
Se a própria ideia de movimento e trocas culturais sedimentam certa identidade baiana, não é
de se estranhar que as expressões da cultura popular também carreguem uma ideia de
movimento.

2

Sobre a invenção da baianidade através das canções, ver o livro de Agnes Mariano (2019).
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Feita essa ressalva no que diz respeito à baianidade e destacando, contraditoriamente,
a força e importância simbólica e cultural do CAS, existem diversos causos sobre esta
capacidade móvel de Salvador em relacionar-se com o mundo e ser uma espécie de referência
absoluta e inconteste. Em 1962, o compositor Gordurinha afirmava na letra de Baiano não é
palhaço: “Tudo é baiano meu filho/ Tudo é baiano” (MARIANO, 2019, p. 162). Nesse
imaginário, tudo pode lembrar Salvador. A cidade é referencial, principalmente para aqueles
que são daqui. Personalidade da Música Popular Brasileira, compositor e um homem da
cultura, Gilberto Gil acumula citações engraçadíssimas que explanam bem essa questão. Uma
delas, lembrada sempre pela antropóloga Goli Guerreiro em nossas conversas (e que nunca
sabemos se não passa de anedota), diz respeito às impressões de Gil sobre Londres.
Perguntado sobre como era a capital inglesa, o cantor não teria titubeado:
- Gil, como é Londres?
- Londres é muito parecida com a Bahia, aliás, tudo se parece com a Bahia,
menos a própria Bahia que é essa coisa cosmopolita, mutante.

Esse cosmopolitismo, que parece ter nascido com a cidade e seu porto movimentado,
com a chegada de tantas culturas diversas, de modo forçado ou não, fez com que, desde de
sua fundação, Salvador tivesse como base de socialização e das culturas, o movimento 3. Parte
desse sentido móvel também veio com a influência dos povos africanos, já que, para grande
parte dessas sociedades, a urbanização estava diretamente ligada ao movimento comercial e
uma espécie de “família estendida” propiciada por essa atividade (CUNHA JÚNIOR, 2010, p.
33). Esse predomínio das culturas africanas no que diz respeito ao movimento, assentado no
comércio, ainda nos dias de hoje, é uma das marcas do Centro Antigo com suas feiras e
pujante vocação comercial.
Diferente de Zora, uma das cidades invisíveis de Ítalo Calvino, Salvador não
permaneceu imóvel e imutável. Ao contrário, é seu sentido de movimento que garante o seu
não esquecimento, sua capacidade de atualização permanente e esta possibilidade de exportar
a cidade para Paris, por exemplo, como acontece há quase duas décadas na Lavagem de
Madelaine4. Desterritorializar-se e territorializar-se tem sido o movimento desse pedaço de
3

Como também traduz Gilberto Gil na canção Iniciática de 1977: “O que veio a ser você/ Nasceu aqui/ Neste
lugar do plano/ Inclinado a dar início/ A um movimento regular/ De descida e subida/ Dos homens da cidade/
Adormecida/ Do Salvador” (RENNÓ, 2003, p. 245).
4
Organizada pelo santo-amarense Robertinho Chaves, a Lavagem de Madelaine teve sua primeira edição em
2001 e entrou para o calendário de festividades de Paris. O ritual é semelhante às “lavagens” que acontecem em
Salvador com a tradicional lavagem das escadarias da igreja com água de cheiro e um trio elétrico que arrasta
uma multidão pelo bairro da capital francesa. Um documentário está sendo produzido para comemorar os 20
anos do evento.
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chão ao longo dos séculos. Como afirma Raquel Rolnik: “Em Salvador ou Ouro Preto,
cidades ainda vivas, os símbolos e significados do passado se interceptam com os do presente,
construindo uma rede de significados móveis” (ROLNIK, 1995, p. 17). Segundo a autora,
decifrar esses significados se torna uma tarefa mais complexa nessas cidades, em virtude dos
cruzamentos temporais. Tarefa empreendida em boa parte desta tese: decifrar Salvador,
escolhendo o caminho das mobilidades.
Circundada pelo seu espelho de água, a cidade foi marcada pelo movimento das
canoas tupinambás no período pré-colonial, pelo intenso movimento de tribos. Depois, com a
chega do colonizador, passou a ser um dos mais importantes entrepostos comerciais do
Atlântico Sul. Com sua topografia e seus dois planos, fez-se necessário a construção de
tecnologias e de um pensamento permanente para solucionar os desafios de conexão de seu
tecido urbano e da circulação de bens e serviços.
Enquanto entreposto comercial, com uma vocação forçada para o escoamento da
produção colonial, restou à cidade firmar-se em sua própria mítica. Engendrada por um povo
que se diverte e se expressa em seus deslocamentos festivos, em festas de largos e carnavais,
em produções culturais que percorrem o mundo nas diversas linguagens artísticas e que
reprojetam sua imagem como uma espécie de Grécia brasileira ou Roma Negra 5. Sua
circularidade de fluxo, que permite ir para todos os lugares do entorno do CAS, seja qual
direção opte-se em seguir, causa um senso de desorientação para os novatos, vertiginoso, no
qual não se compreende a orientação da urbe exceto pela referência de sua baía.
A forma de habitar esse território, transita entre o público e o privado, na qual
apropriar-se da rua é uma maneira de ocupar o lugar como faziam os ganhadores com seus
cantos. Faz-se de tudo na rua movimentada: come-se, dorme-se, ama-se e até se transita. Ao
analisar a cidade de Nápoles, Walter Benjamin (1987) notou um “objeto de coletividade”
advindo da Kral, a aldeia africana em forma de círculo. Notando essa vida doméstica
partilhada e porosa, o filósofo afirmou que “cada atitude e desempenho privado é inundado
por correntes de vida comunitária” (BENJAMIN, 1987, p. 152), o que pode ser muito bem
aplicado à Salvador onde assim como em Nápoles, ninguém se orienta pela numeração das
casas.

5

O termo teria sido criado por Mãe Aninha, ialorixá fundado do Ilê Axé Opô Afonjá, um dos mais tradicionais
candomblés de Salvador, ao pensar a cidade da Bahia como centro difusor da religião de matriz africana. Para
aprofundar a discussão do conceito, ver artigo de Maria Alice Pereira da Silva (2018).
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O que orienta o movimento dessa cidade e seu Centro simbólico são pontos
referenciais, nomes locais, pontos conhecidos, pessoas que marcam o território. Há uma
certeza de que governos passam, culturas se transformam e o movimento de sua gente fixa-se
em entranhas muitas vezes ocultas. Apesar das tentativas de desafricanização, como
enfatizadas ao longo da tese, o Centro é território notadamente marcado pela população negra.
E não há como não se referir a essa ocupação sem falar em ancestralidade, pensada aqui
“como a realização da vida humana em um território ocupado por gerações sucessivas”
(CUNHA JÚNIOR, 2020, p. 377).
São séculos de resistência ante as diversas tentativas de expulsão, das intervenções
seabristas à reforma do Pelourinho. Nessa ocupação, laços familiares são estendidos para
além da questão consanguínea. Razões de produção e comercialização transformam-se em
garantias de parentesco, organizadas como em “pequenas comunidades de pertencimento”
(CUNHA JÚNIOR, 2020, p. 378).
Apesar da urbanização inspirada na modernidade europeia, nota-se a influência dos
povos negros nessa urbanidade. Para Marial Estela Ramos e Henrique Cunha Júnior (2012),
que se debruçaram sobre bairros negros como o Engenho Velho da Federação, as áreas
urbanas negras têm como gênese os terreiros de Candomblé, daí que não podemos esquecer
que o primeiro6 terreiro de culto aos deuses africanos surgiu justamente no CAS. Essa forma
de organização é distinta daquelas planejadas pelas práticas urbanas que homogenizam os
espaços e a lógica que orienta as relações de sua produção:
Nesse sentido, temos uma compreensão da área urbana negra como uma
construção social de um espaço que se gera através da autoconstrução de
casas, abertura de ruas, preservação de árvores sagradas, entre outros,
gerando um espaço urbano carregado com esses bairros. A área urbana negra
é resultado de ambientes de ofertas, de ninhos religiosos de prática do
Candomblé, de espaços e caminhos sacralizados, de ajudas de vizinhos na
construção da casa, de 'paisagismo' sagrado, entre outras manifestações.
(RAMOS, CUNHA JÚNIOR, 2012, p. 315)7

6

Renato da Silveira (2006) demonstrou como a região da Barroquinha, próximo à Praça Castro Alves, abrigou o
primeiro candomblé de nação Ketu de Salvador, no final do século XVIII. Vivaldo da Costa Lima falou de
diversos espaços sagrados no Centro de Salvador e afirmou que a crescente urbanização, a partir do anos 50, fez
desaparecer muitos desses espaços: “Em louvor do urbanismo, muitos espaços sagrados foram sacrificados
dentro de uma espécie de troca simbólica de poder, de autoridade etc” (LIMA, 2010, p. 239).
7
Tradução do autor, no original: “In that sense, we have an understanding of the black urban area as a social
construction of a space that is generated through the self-construction of houses, opening of streets, preservation
of sacred trees, among others, generating an urban space that is loaded with these neighborhoods. The black
urban area is the result of environments of offers, of nesting site religious of Candomblé practice, of spaces and
sacralized paths, of helps of neighbours in the construction of the house, of sacred 'landscaping', among other
manifestations”.
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O antropólogo Vivaldo da Costa Lima (2010, p. 236) lembrou do cronista Antônio
Vianna que se referia ao termo “quintal nagô” para explicar o sentido móvel da cultura
africana recriada nos quintais do Centro Antigo com bichos, plantas desordenadas, mistura de
trapiche e domicílio, comunhão de ideias e de moradores: “No quintal é que se acumulavam
as coisas úteis, de aplicação precária, e as inúteis. O africano não punha nada fora, preveniase, retendo o imprestável no momento, necessário amanhã” (VIANNA, 1979, p. 46 apud
LIMA, 2010, p. 237). Para Vivaldo, naquela “desordenada confusão”, “bricolagem”, havia
uma “reconstituição de um espaço perdido e de uma ideologia que sobrevivia a duras penas”
(LIMA, 2010, p. 237). Quem caminha pelo CAS ainda hoje, nas áreas escondidas próximas a
encosta, nas ruas do Centro Histórico, no 2 de julho, na ladeira da Preguiça, percebe que
existem resquícios dos “quintais nagôs”. Além da movimentação intensa, fruto dessa tradição
comercial trazida pelos africanos, existem sentidos diferentes de ocupação do solo com uma
autonomia criativa, socialmente reconhecível, interativa, “apesar da precariedade social e
urbana imposta a esses bairros de população negra” (RAMOS, CUNHA JÚNIOR, 2012, p.
315)8. E embora essas ruas sejam tomadas pelos artefatos móveis há mais de 100 anos, o povo
teima em não sair da rua, em fixar seu corpo dançante em cada esquina, em ser o estorvo ao
fluxo da velocidade automotora, na birra de seus comércios ilegais prontos a migrarem para
outros cantos, nas barracas de frutas que se espalham pelas calçadas, nos ambulantes que se
movem pelas ruas com seu cânticos, mercando como faziam seus ancestrais nos séculos
passados.
Mas o movimento de pessoas e coisas que marcam este território dinâmico é apenas
um indício de uma estrutura ainda mais profunda no campo de interações sociais e culturais,
das quais pretendo destacar as mais evidentes e icônicas.
A esfera social móvel que agenciou conflitos e moveu a urbanidade, como vimos ao
longo da tese, demonstra que boa parte da cultura de Salvador e seu Centro Antigo está
alicerçada na ideia de movimento. Sentidos móveis que estão na base da cultura popular, seja
nas primeiras procissões lideradas pela igreja católica, nas festas religiosas que percorrem a
cidade como a secular Lavagem do Bonfim, que parte do CAS, na Praça Cairu, seja em outras
manifestações e figuras populares que vão da Mulher de Roxo ao Carnaval, passando pelo
saveiro como ícone de uma época, pela Galeota centenária da procissão marítima, ou ainda, o
Cortejo do 2 de Julho com sua carroça secular. Em Salvador, tudo que é cultural se move.
8

Tradução do autor, no original: “(…) albeit the social and urban precariousness imposed upon these
neighborhood composed of black population”.
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Figuras 86, 87, 88, 89 e 90: Imagens de alguns sentidos móveis da Cultura no CAS: Mulher de Roxo (86),
caminhando pelo Centro Antigo durante o Quebra-Quebra de 1981; Fubica (87), invenção precursora dos trios
elétricos (90); o Caboclo, misticismo na carroça do século XIX que arrasta a multidão na Festa da Independência
da Bahia (88); os saveiros em Águas de Meninos, em cartão postal dos anos 40, marca de uma época (89);
Fontes: Jornal A Tarde (86); Domínio Público (87); Iraildes Mascarenhas (88); Sem autoria (89) e Bahiatursa
(90).

Com origens que misturam as culturas da Índia, de Portugal e dos povos indígenas, o
saveiro é considerado um verdadeiro ícone da Baía de Todos os Santos e também desperta a
nostalgia, a qual me referi no capítulo 2, a respeito das transferência dos modais. A presença
do saveiro marcou a vida de Salvador durante séculos, atravessando “toda a história da
criação textual baiana”, de Gregório de Mattos à Caymmi, passando por Jorge Amado, como
afirma Antônio Risério (2004, p. 292). Risério dedicou um capítulo inteiro de um livro para
falar da importância e origem dessa espécie de barco. Apesar do seu desaparecimento a partir
dos anos 70, o saveiro ainda povoa o imaginário e é símbolo da cultura dessa terra.
A Mulher de Roxo, figura lendária ainda nos dias atuais, foi um ícone das ruas do
Centro Antigo. Chamada Florinda (ou Doralinda) dos Santos, a Mulher de Roxo não tinha
uma origem conhecida e despertava sentimentos de respeito e medo na cidade. Caminhar
pelas ruas foi seu ofício durante três décadas, vestida de roxo com um grande crucifixo, numa
espécie de delírio esquizofrênico móvel. É preciso lembrar Deleuze e Guattari (2010) para
ressaltar o sentido de mobilidade e movimento presente na esquizofrenia que, para os autores,
era uma espécie de produção desejante, capaz de impedir a decodificação capitalista. A
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Mulher de Roxo é marca da cultura do CAS porque transpunha limites: era a noiva
abandonada, era a beata soturna, era a delicadeza com sua voz de falsete. Partiu para virar o
mito:
O esquizo sabe partir: ele fez da partida algo tão simples quanto nascer e
morrer. Mas, ao mesmo tempo, sua viagem ocorre estranhamente no mesmo
lugar. Ele não fala de um outro mundo, ele não é de um outro mundo:
mesmo deslocando-se no espaço, é uma viagem em intensidade, em torno da
máquina desejante que se erige e permanece aqui. (DELEUZE, GUATTARI,
2010, p. 177)

Sobre ela, foram feitas diversas produções9 como livros, músicas, peças,
documentários, além de ter sido inspiração para o cineasta Glauber Rocha na composição de
um personagem do filme O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969). Sem
dúvida, uma das grandes lendas urbanas da cidade. Diz-se que ela andava descalça pelas ruas,
pois queria o contato direto dos pés com a Rua Chile. Dizia que tanto a rua como o Palácio
Rio Branco lhe pertenciam. Também foi imortalizada na obra de Carlos Bastos sobre a
icônica Galeota Gratidão do Povo10, embarcação de mais de 130 anos responsável pela
procissão marítima de Bom Jesus dos Navegantes, e retratada em mural pintado pelo artista
no plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Na pintura de Bastos, a Mulher de
Roxo aparece guiando a Galeota repleta de personagens importantes da cultura baiana. A
Mulher de Roxo faleceu em 05 de abril de 1997 no Hospital Irmã Dulce.
Sobre o 2 de Julho, é muito significativo que os símbolos da festa sejam carruagens
construídas no século XIX e que trazem em seu pedestal o caboclo e a cabocla. Nos dias de
cortejo, eles arrastam a multidão pelas ruas do Centro Histórico e Centro Antigo, numa
mistura de civismo e misticismo. Não o civismo fascista verde amarelo que oprime o país
com seu ideal nacionalista brasileiro, mas um civismo diferente do atual, mais ligado à
expulsa do colonizador pela união de todos os baianos e baianas. A introdução da carruagem,
9

Vou registar apenas algumas dessas produções: MOURA, Patrícia. A Mulher de Roxo. Salvador: Alba, 2009. |
CASCADURA feat. PITTY. A Mulher de Roxo. Salvador: ONErpm (em nome de RUFFO): 2012. Digital
YoutTube (03 min) | CHECCUCCI, Deolindo. “A Mulher de Roxo”. In: CHECCUCCI, Deolindo. Protagonistas
Nordestinos (Coleção Teatro Baiano). Salvador: EDUFBA, 2012, p. 261-262. | A MULHER de Roxo. Direção:
Fernando Guerreiro/José Américo Moreira da Silva. Salvador: Polo de Teledramaturgia da Bahia/TVE Bahia,
2003. Digital. 12 min.
10
Desde 1892, a Galeota conduz a imagem sacra do Bom Jesus no último dia do ano e no primeiro dia do ano
seguinte, na mais tradicional procissão marítima da Baía de Todos os Santos. Sobre ela, o arcebispo primaz,
Dom Murilo Krieger afirmou: “Eu vejo essa galeota como uma expressão de uma fé singular, primeiro porque a
procissão é várias vezes secular; depois porque é um símbolo. Na vida humana, nós precisamos de símbolos; nós
vivemos com riquíssimos símbolos e todo aquele sentido de olhar a travessia do mar como a travessia da vida é
realmente um símbolo muito forte. A Irmandade aqui tem procurado manter esta tradição, mas com
dificuldades”. Entrevista ao site da Arquidiocese em: <https://arquidiocesesalvador.org.br/arquidiocese-desalvador-recebera-o-laudo-de-navegabilidade-da-galeota-gratidao-do-povo/>. Acesso em: 26 ago 2021.
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capturada na Batalha de Pirajá, aconteceu já em 1824, um ano após a independência: “o carro
alegórico foi levado da Lapinha nas imediações da cidade, à maior praça do centro, o Terreiro
de Jesus, percorrendo o mesmo caminho das tropas patrióticas” (KRAAY, 2000, p. 53). É
interessante lembrar que a criação do monumento ao 2 de Julho, no Campo Grande, foi uma
construção da elite de Salvador que passou a se afastar da algazarra cívica e móvel que
cortava o Centro da cidade: “Elas teriam achado os símbolos indígenas e a participação
popular cada vez mais repugnantes e teriam se esforçado para criar um símbolo da Bahia
conforme a imagem moderna que desejavam projetar” (VIANA, 1973, p. 175 apud KRAAY,
2000, p. 82). A fixação do símbolo móvel em um monumento não deixa ser uma tentativa de
descaraterizar sua força de agenciamento que é justamente percorrer as ruas da cidade e
ocupar o espaço urbano numa forma disruptiva que contrariava muitas vezes o interesse
nacional, fora dos ideias de uma Bahia ordeira e civilizada. Além disso, o caráter místico da
procissão cívica foi motivo de vergonha para a elite local. A permanência do 2 de Julho como
um dos símbolos mais importantes de Salvador, e também da Bahia, seria uma vitória não
apenas dos baianos contra os portugueses, mas uma vitória popular ao se garantir a presença
dessas imagens nas ruas, como defende a doutora Wlamyra Albuquerque (1999, 2014) em seu
profundo estudo sobre a manifestação: “o espaço público é um lugar privilegiado na
sociedade da Primeira República. Por isto as várias reformas urbanas previstas para época
(…) percebam quantos ingredientes, quantos aspectos estavam sendo simbolizados no
momento em que os Caboclos eram trazidos às ruas” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 27).
Mas de todas as manifestações da cultura citadas aqui para defender essa ideia de uma
cidade móvel, sem dúvida, o Carnaval de Salvador é aquela na qual a questão da mobilidade é
ainda mais evidente, pois ele coloca na centralidade da ação, o automóvel, artefato que
atravessa muitas das discussões desta tese. A Fubica, invenção de Dodô e Osmar, a partir de
um modelo antigo da Ford, firma-se como um dos raros momentos no qual se inverte o caráter
simbólico dos carros. Além de substituir o tradicional desfile de automóveis da elite, a Fubica
em marcha lenta introduziu a participação popular e irrestrita de pessoas que seguiam um
carro em um cortejo profano:
O Ford Bigode foi um marco da carrocracia com suas duas marchas e o
conforto herdado das carruagens da era napoleônica, sendo um dos primeiros
modelos produzidos em escala industrial: 5 milhões de unidades fabricadas
entre 1927 e 1931. (…) Dodô e Osmar, ao criarem a Fubica, ressignificam e
subvertem o uso do objeto mais bem-acabado da modernidade. A Fubica é o
anticarro. O carro velho, modelo 1929, anacrônico para os anos 50 sob o
governo do príncipe da carrocracia Juscelino Kubitschek, descodifica o carro
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em sua função. Desde sua aparição na Praça da Piedade em direção à Praça
Castro Alves, andando em marcha lenta, colocava o motorista em contato
com todos, funcionando como um abre alas para os movimentos das
multidões ocuparem as ruas. Em sua estreia, com o motor pegando fogo, foi
empurrado pela própria gente da rua, a nau dos loucos, quebrando as
divisões da cidade, evidenciando suas temporalidades submersas no espaço
urbano, em camadas às vezes pouco visíveis a respeito de nossas
subjetividades, gêneros, sexualidades, classe, raça e mobilidade. (…) Era a
Fubica e hoje é o trio elétrico quem conduz a multidão de caminhantes,
cadeirantes que, nessa curta semana de festa, deslocam seus corpos pelas
ruas da cidade. Um fluxo de calor, libido e energia que percorre as avenidas
do Centro Antigo de Salvador, reativando sua importância. (TROI, 2019e,
sp)

Desde então, o Carnaval se firmou como uma das maiores manifestações urbanas
móveis do planeta, tornando-se também um campo de estudos no que diz respeito à indústria
cultural e à própria identidade baiana, sendo motivo de muitas discussões a respeito do uso
público do espaço por entidades privadas, além de ser colocado em xeque pelos vultosos
investimentos públicos nesse setor. Nem por isso, ele deixa de representar e reforçar o caráter
móvel da cultura de Salvador defendido aqui. Além disso, o Carnaval pode ser visto como
“movimento” em uma sociedade que tem “horror à mobilidade”, como afirmou Roberto
DaMatta (1997): “Por tudo isso, o carnaval é a possibilidade utópica de mudar de lugar, de
trocar de posição na estrutura social. De realmente inverter o mundo em direção à alegria, à
abundância, à liberdade e, sobretudo, à igualdade de todos perante a sociedade” (DAMATTA,
1997, p. 78).
Mesmo nos aspectos supostamente populares das manifestações culturais, como nos
exemplos escolhidos para esta tese, a esfera social não deixa de estar presente, fazendo com
que os próprios sentidos das manifestações móveis sejam também moventes, conectando
muitos outros aspectos da esfera social nos quais as mobilidades estão assentadas. Elas
convertem manifestações cívicas em sentidos místicos, resilientes, mitifica personagens
urbanos, anarquiza a ocupação do espaço público e subverte até mesmo o sentido histórico e
utilitário de artefatos móveis como é o caso da Fubica.
Por fim, é importante ressaltar que os componentes móveis identificados na cultura de
Salvador e tão estruturantes para esse território também se relacionam com o que Roberto
DaMatta e John Drury (1991) perceberam sobre as formas de ritualização da cultura nacional.
Tais ritualizações são indícios de aspectos móveis da cultura brasileira: carnavais, desfiles
militares e procissões religiosas. Aspectos que, em Salvador, marcam profundamente sua
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cultura e ocupam um papel central nas relações entre as culturas e a sociedade. Daí minha
ideia e defesa de caracterizá-la como uma cidade movente.
5.1. Últimas linhas e novos caminhos
“(…) Ai, ai, que bom
Que bom, que bom que é
Uma estrada e a lua branca
No sertão de Canindé
Artomove lá nem sabe se é home ou se é muié
Quem é rico anda em burrico
Quem é pobre anda a pé
Mas o pobre vê nas estrada
O orvaio beijando as flô
Vê de perto o galo campina
Que quando canta muda de cor
Vai moiando os pés no riacho
Que água fresca, nosso Senhor (…)”
(Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 1951)

A música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira fala de um tempo em que as pessoas
se olhavam, de um tempo que não estava obstruído pela ideologia da velocidade. Existem
experiências brasileiras sobre o passado que podem nos inspirar a recuperar o sentido da
convivência e que os artefatos móveis modificaram tanto.
Esta investigação teve início na análise dos impactos do automóvel no Centro Antigo
de Salvador. Mas, desde o princípio, ficou evidente que, embora o carro fosse protagonista de
transformações urbanas do último século, era preciso voltar no tempo para perceber que os
bondes e, antes, as embarcações e outros artefatos móveis também tinham deixado um legado
de modificações urbanas desde o princípio da colonização.
A mobilidade aparece como um nó de articulação dos sentidos urbanos e também
culturais, promessas de globalização, como índice de relações sociais. Diferentes campos
foram articulados para definir a estrutura da pesquisa, as agências humanas e não humanas
ligadas a um território específico.
O território estudado foi escolhido de modo a criar um recorte necessário para a
pesquisa, o que não significa que outros bairros da cidade não tenham sofrido ao longo do
séculos com os impactos humanos a partir das mobilidades. Isso abre um enorme campo de
pesquisa e interesse para futuras investigações.
Acredito que consegui cumprir os objetivos traçados no início da tese: identificar a
produção do espaço urbano a partir das interações da cultura com as mobilidades e apontar
que existe uma mudança social em curso que diz respeito aos modos de se mover e às
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profundas transformações que acontecerão com as mudanças climáticas. Ficou evidente que
as práticas sociais são importantes na luta contra hegemônica, principalmente a partir dos
ativismos e lutas urbanas ao longo dos séculos e que elas se conectam profundamente com o
modo com que nos movemos pela cidade.
Também passei boa parte do texto questionando a utilização do carro, questionando
seu poder de emancipação, ressaltando seu caráter negativo. Portanto é preciso, de alguma
forma, balizar essas questões e não apenas considerar cegamente o carro como a joia da coroa
das liberdades individuais e da mobilidade, tão pouco acreditar que ele não seja extremamente
útil para aqueles/as com mobilidade reduzida. Noves fora, o que precisamos pensar é em uma
ética voltada para o bem estar comum que leve em conta as questões climáticas e evidencie
quem pode abrir mão do carro. Além disso, é preciso um trabalho, e aqui sim cabe ao Estado e
aos agentes públicos, fazer o caminho inverso dos séculos passados e descolonizar as mentes
a respeito da mobilidade motorizada, criando condições reais na cidade para mudanças de
modais que possam trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, principalmente no que
diz respeito à redução dos tempos de deslocamento e da prevenção da saúde. Isso só será
possível escutando a população, especialistas e pessoas que usam essa infraestrutura.
Esta investigação é um alerta para os agentes e administradores municipais de que
nenhuma política pública pode ser criada sem uma observação profunda das relações entre a
cultura e a sociedade, observando aspectos territoriais e históricos que estão impressos e
sedimentados na cidade.
Do ponto de vista metodológico, se os jornais apontaram limites para uma pesquisa
histórica, como já afirmei na introdução, eles também não deixam de ser um registro de época
bastante útil para análises temporais. Mas ressalto que existem outros indícios que podem ser
encontrados no campo, em fontes primárias, documentos oficiais com registros de acidentes
envolvendo artefatos móveis, detalhes específicos sobre a legislação urbana, de modo que
pesquisas sobre as mobilidades envolvendo a cidade da Bahia não se esgotarão. Há um campo
inteiro a ser explorado e que essa tese apenas desvela: uma metodologia usada para enxergar a
história sócio cultural e móvel de Salvador e que pode ser utilizada para outras cidades, para
além das capitais e das metrópoles.
Faltou um olhar mais apurado para outros modais ativos como a comunidade de
esqueitistas, por exemplo, que é bastante forte em Salvador; faltou compreender melhor os
processos das pessoas com deficiência. Pontos que demonstram que há muito ainda a ser
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percorrido em futuras pesquisas. É preciso estreitar o olhar sobre as relações entre gênero e
mobilidade, aprofundar a precarização do trabalho a partir dos aplicativos de entrega com a
bicicleta, enfim, aberturas de investigações que estão postas na tese para futuras pesquisas
envolvendo a mobilidade, dando o valor que este tema merece em áreas que vão da sociologia
à antropologia, passando pelos estudos interdisciplinares, urbanismo, geografia e muitos
outros.
Se há problemas no uso de teorias europeias para enxergar problemas locais, é preciso
pensar que as metrópoles brasileiras, como esferas de maior colonização e influência global,
apresentam questões similares à realidade de outros lugares do mundo do ponto de vista da
estrutura, o que permitiu certo olhar universal sobre esses problemas. Entretanto, as cidades
do interior, embora possam desejar a urbanidade das grandes cidades em ideias implícitas de
progresso e desenvolvimento, podem representar outras formas de organização urbana e
comunitária (TROI, REIS, 2021). Jamile trouxe aspectos importantes desse olhar a partir do
Recôncavo. Cidades como Afuá, no Pará, onde só bicicletas circulam, as aldeias indígenas, as
comunidades quilombolas com seu amplo conhecimento ecológico e político, podem trazer
outras ideias de invenção de mundos, soluções e iniciativas móveis que apontem caminhos a
seguir e que podem inspirar transformações em bairros metropolitanos.
No que diz respeito à validação das hipóteses aviltadas nesta investigação, em termos
de finalização da pesquisa, elenco pontos e considerações finais relevantes que constituem
esta tese: 1- a modernidade não se instaura completamente na cidade, apesar dos carros
simbolizarem uma vitória parcial da hegemonia, o que não acontece sem resistência, feita de
forma especial pelos corpos dissidentes; 2- a modernidade representou uma barreira a outros
modos de vida não alinhados com a vida europeia, a saber, organização e práticas indígenas e
africanas; 3- novas práticas sociais ligadas ao corpo podem modificar a cidade; 4- a
mobilidade tem sido capaz de aglutinar pessoas e interesses, ampliando o direito à cidade; 5o transporte ativo reduz a emissão de poluentes e desenha o futuro que se aproxima a partir do
fim do mundo tal qual o conhecemos e das profundas transformações que ocorrerão até o final
deste século; 6 - todos esses aspectos, os movimentos e as mobilidades alicerçam diversas
manifestações populares em Salvador, o que nos permite pensá-la como “cidade movente”, a
saber, um território constituído e estruturado a partir do movimento com reflexo em eventos
como o Carnaval, a Festa da Independência da Bahia, procissões, símbolos como o saveiro e
personagens como a Mulher de Roxo.
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Ressalto ainda que a Covid 19 representou uma grande oportunidade de repensar as
mobilidades e sentir na prática os seus efeitos com as suspensões que aconteceram em todo o
globo. As ações implantadas, mesmo que temporárias, em alguns lugares do mundo,
renovaram a esperança da capacidade humana em lidar com questões globais, o que deveria
nos preparar para novas crises, a exemplo do aquecimento global e suas consequências.
Por fim, acredito que a ideia de dissidências, das investigações que se conectam entre
o mestrado e o doutorado, continuam dando pistas de uma política dissidente, fora das esferas
institucionais, mas que se efetiva na vida e no cotidiano urbano. Nela, o corpo se configura
como uma certeza sensível que dialoga com as formações sociais e históricas, marcando
pessoas em suas lutas e trajetórias. Uma política literalmente incorporada. Uma política
menos próxima dos interesses meramente econômicos e mais próxima do bem viver. Uma
política que leva em consideração as experiências daquelas/es que fazem a cidade e que pode
inspirar/influenciar uma política administrativa com gestores que abram seus ouvidos para a
sociedade civil organizada em coletivos, disposta a contribuir com uma cidade vivível, segura
e acessível. Uma política de transformação da cidade em local do convívio, do comum. Uma
política do corpo que tem como força e objetivo a vida plena de todas as coisas e de todos os
seres, porque querem e porque desejam.

Escrita em movências pela cidades de Paris, Marselha, Bordeaux, Salvador, São Paulo,
Lisboa, Porto, José Bonifácio, Ibiúna e Osasco, de janeiro de 2019 à setembro de 2021.
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