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RESUMO
Esta tese tem por objetivo discutir alguns dilemas que envolvem a questão da
mobilidade urbana no município de Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Tem como foco central as práticas e representações que acompanham o fazer cotidiano
de mototaxistas que atuam nas imediações do Morro do Estado. O trabalho ocupa-se,
ainda, das mobilizações efetuadas por movimentos cicloativistas que, com base em uma
gramática própria, se organizam para demandar do poder público aquilo que identificam
como o "direito à cidade", com base na teoria de Harvey (2010). Esses agentes
conseguiram fazer com que a falta de infraestrutura para bicicletas fosse encarada como
um problema de mobilidade urbana para todos, conseguindo foco de atenção da gestão
pública para resolvê-lo. Em relação ao que se observou junto aos mototaxistas, percebese que intenção desses agentes era, sobretudo, ter direito ao trabalho e ao mercado,
tendo, com isso, sua identidade de trabalhador reconhecida perante toda sociedade.
Entretanto, para conseguirem ter esses direitos contemplados, esses sujeitos precisam,
primeiramente, ter direito de estar e ocupar a cidade.
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ABSTRACT
This dissertation aims to discuss some of the predicaments involving the issue of urban
mobility in the city of Niterói (Rio de Janeiro state, Brazil). It focuses on the practices
and representations of the daily lives of motorcycle taxi riders (mototaxistas) who work
in Morro do Estado neighbourhood, downtown Niterói. The work is also concerned
with the mobilizations carried out by cyclists who, based on their own political
grammar, organize themselves to demand from public authorities what they identify as
the "right to the city" – based on Harvey's theory (2010). These agents managed to make
the lack of bicycle infrastructure a collective urban mobility problem – a controversial
issue that demanded government resolution. In relation to what was observed with the
motorcycle taxi riders, it was perceived that their intention was, above all, to have the
right to work in their market, having, with that, their identity as “workers” recognized
by society However, in order to guarantee that right, these individuals must first have
the right to occupy and be in the city.
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INTRODUÇÃO
Era agosto de 2018 e o calor já dava sinais de um verão fora de época. Eu tinha
acabado de almoçar e estava a caminho do principal ponto de moto táxi 1 do Morro do
Estado. Ele fica localizado na Rua Quinze de Novembro, uma das principais ruas do
Centro de Niterói. Nessa via estão presentes o Plaza Shopping, a Receita Federal, uma
das subidas para o Morro do Estado e uma praça chamada popularmente de Praça do
Rink. Os mototaxistas fixaram seu ponto no início dessa praça, numa esquina da rua.
Por conta do horário de almoço, não tinha nenhum mototaxista no ponto. Sentei
em um dos bancos improvisados feito de pedras e esperei. Quinze minutos depois
chegou Luan, um dos trabalhadores mais novos dali, tinha apenas 18 anos. Ele me
cumprimentou e logo me perguntou se eu tinha uma bala. Como sempre tinha halls,
ofereci a ele. No início do meu trabalho de campo nesse espaço, grande parte dos
mototaxistas acreditavam que eu era “estagiária do delegado”, por conta disso, não
conversavam comigo e evitavam minha presença. Desde o início entendia que essa
desconfiança retratava não somente meu lugar enquanto pesquisadora, mas, também,
representava a suspeição que eles viviam em seu cotidiano enquanto mototaxistas em
Niterói. Constantemente, eles eram alvo de suspeição policial por serem homens,
negros, moradores do Morro do Estado e, também, por sua ocupação. Durante um ano e
meio acompanhando o trabalho desses agentes observei inúmeras vezes em que eles
eram centro de uma suspeição policial. Esse dia em especial que estou descrevendo foi
quando senti na pele um pouquinho, certamente menos de um por cento, daquilo que
eles vivem.
Naquela tarde de agosto foi a primeira vez que percebi o quanto Luan gaguejava.
Quando estava entre os outros mototaxistas ele fala pouco. Com alguma dificuldade, ele
me perguntou quando seria o “baile da UFF” (em referência as festas que acontecem
dentro do campus Gragoatá). Respondi que estava para acontecer no início de setembro,
mas que fazia um tempo que não tinha. Ele contou que sempre ia, junto com outro
pessoal dali. Compravam combo de vodka com energético e iam lá dançar funk.
Não conseguimos terminar a conversa, já que uma passageira chegou e ele teve
que começar uma corrida. Joel chegou logo depois, estava com uma “quentinha” e
1 A palavra moto táxi não se encontra no léxico formal da língua portuguesa. Por isso, resolvi utilizar
seguindo a forma como era usada em campo. Quando se referiam ao ponto e/ou ao serviço, meus
interlocutores utilizavam a seguinte grafia: moto táxi. Já quando se tratava do trabalhador, eles escreviam
junto e sem o uso do hífen: mototaxista.
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sentou do meu lado para comer. Não o conhecia muito, ele estava há pouco tempo ali.
Ele, entretanto, já sabia quem eu era. Perguntou-me quanto tempo estava ali, respondi
que fazia quase um ano e meio que estava acompanhando o trabalho deles por conta de
uma pesquisa da Universidade. Ele me cortou dizendo que “o povo dali” tinha falado
quem eu era e perguntou o que eu já tinha observado. Comecei a falar da importância do
moto táxi não somente como um meio de transporte, mas como uma forma de sustentar
muitas famílias. Ele me contou que já trabalhou naquele ponto, mas quando ele era no
Gorongosa (um bar que fica naquela mesma rua, um quarteirão depois da Praça do
Rink). Segundo ele, por conta de um acidente ele parou por um tempo de trabalhar ali.
Enquanto ele contava, chegaram o Luan e o DK, outro mototaxista. Joel
interrompeu sua história para me pedir um favor: “Pega a prancheta ai e coloca o nome
de Luan e DK”. A prancheta era o lugar onde eles anotavam a ordem em que os
mototaxistas sairiam para a corrida. À medida que cada um chegava colocavam sua
inicial na tabela. Joel comentou com os colegas: “Ai, agora temos uma prancheteira”.
Joel contou que quando entrou para o moto táxi, em 2011, eles “tinham um menino”
que possuía a função de anotar a ordem na prancheta por uma quantia de 5 reais ao dia
de cada mototaxista.
Enquanto Joel contava para mim qual a função de um prancheteiro, passou um
carro da Polícia Civil. Dessa vez, sem gaguejar, Luan falou baixinho: “Civil viu, se não
viu, não viu!”. Já tinha observado ele falar isso em outros momentos em que contavam
sobre batidas da Polícia Civil. Era uma maneira de dar um recado para os demais
ficarem atentos a possíveis problemas ou blitz. Sempre que passava um carro de Polícia
eles ficavam ressabiados, mas a presença da Polícia Civil era mais preocupante, já que,
segundo eles: “Com a PM tem jogo, já a Civil sobe para matar”. Em outros dias, já tinha
visto carros da Política Militar e Polícia Civil passarem por aquela rua a caminho do
Morro do Estado. Normalmente, as batidas policiais aconteciam “lá em cima”, no
campo de futebol localizado na comunidade. Naquele dia, achei que poderia acontecer o
mesmo. Ledo engano.
Logo depois do aviso de Luan, ele subiu em sua moto a caminho do Morro,
enquanto Joel e DK começaram corridas para Santa Rosa e Icaraí, respectivamente.
Edson, Miguel e Hugão estavam chegando no momento em que os demais estavam
saindo. Essa movimentação aconteceu tão rapidamente que somente depois percebi que
a fala de Luan se tratava de um recado de uma possível batida policial. Por conta das
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corridas, “subidas”, “descidas do Morro” a rotação no ponto era grande e a rapidez com
que eles saíram não tinha me causado espanto de início.
Estava cumprimentando e conversando com o Hugão, quando a Polícia Civil
passou pela segunda vez, mas naquele momento foi para ficar. Eu continuei
conversando com ele, comentando que eu não pude ir ao aniversário de um ano do seu
filho porque tinha ido visitar meu pai por conta do dia dos pais. Parei de falar porque
percebi que ele não estava mais prestando atenção em mim e sim no carro da Polícia
Civil que estava estacionando atrás de mim. Hugão tentou continuar a brincar comigo,
me chamando de “furona”, mas foi interrompido por quatro policiais que se dirigiram a
ele e aos demais gritando: “Documentos de todos vocês!”. Um dos policiais ficou entre
mim e Hugão, como se quisesse me excluir. Ele mesmo gritou a Hugão: “Celular
também, pode dando o celular”. Perguntei para o policial que parecia mais nervoso o
que estava acontecendo. Ele me ignorou. Perguntei mais uma vez, enquanto os outros
três policiais conferiam a documentação de Hugão, Edson e Miguel. Esse agente que
estava a minha frente virou para mim e perguntou quem eu era. Respondi que era da
UFF e que estava fazendo uma pesquisa com os mototáxis. Ele falou: “Então sai fora, se
fosse advogada poderia ficar, sai fora”.
Os outros três policiais pegaram as documentações deles e colocaram numa
sacola transparente. Cada um deles começou a mexer nos celulares de cada um dos
mototaxistas, pedindo para mostrar como desbloqueia a tela. Eu me afastei um pouco,
peguei meu celular e comecei a filmar a cena. Estava com raiva e indignada com o que
via. Eles não podiam mexer no celular sem uma ordem judicial. O policial que já tinha
me pedido para sair, gritou quando me viu filmando:
“Você não tem autorização para filmar [respondi a ele que podia filmar
porque estava num espaço público e eles eram agentes públicos]. Você
não tem autorização. Se continuar vou apreender seu celular também,
você está atrapalhando uma investigação.”
Parei a filmagem para responder ao policial. Enquanto ele ficava gritando:
“Apaga a filmagem, se não vou tomar. Apaga! Apaga!”. Nesse momento, já
aproximavam dois carros da PM e um carro da postura municipal com guardas
municipais de colete amarelo. Dois caras com essa vestimenta chegaram perto de mim e
ajudaram o policial civil a me pressionar para apagar a filmagem. Um deles me pediu,
abaixando o tom e sem gritar: “A senhora pode apagar sua filmagem?”. Respondi a ele
que não iria apagar, já que estava num lugar público e eles eram agentes públicos. Eu
13

estava nervosa, mas não estava gritando. Mesmo assim, o policial civil continuou não
gostando de minha resposta e rebateu: “estou falando com educação com a senhora, se
começar assim vou ter que prendê-la por desacato”.
Nesse momento, olhei para Hugão e Edson, eles me olharam de volta com um
olhar apreensivo e tenso. Fiquei observando como os policiais civis estavam sendo mais
duros com eles a cada vez que demorava a apagar a filmagem. Os caras que estavam de
colete amarelo repetiam para mim: “se não apagar, você vai ser presa”. Enquanto isso,
os mototaxistas continuaram a ser revistados. Sobre Hugão, haviam dois policiais, esse
que estava gritando e outro que estava mexendo no celular. O que aparentava estar mais
nervoso pediu, gritando, que Hugão abrisse a pochete. Ele parecia procurar algum
flagrante. Achou um saquinho com uma touca de cabelo branca. Levantou o objeto e
perguntou: “o que é isso aqui”. Hugão, respondeu calmo, mas sério: “Touca de cabelo”.
O clima de risada e brincadeira que estávamos anteriormente não cabia naquele
momento. Percebi que minha resistência em apagar a filmagem estava prejudicando os
mototaxistas. Peguei o celular e apaguei, enquanto um guarda de colete amarelo
conferia se estava realmente apagando.
Outro cara de colete amarelo tirou uma foto minha quando estava apagando a
filmagem. Reconheci-o das aulas de formação que dei para a Guarda Civil Municipal de
Niterói. Fui até ele e perguntei por que fotografou. Ele me respondeu que não tinha
tirado nenhuma foto. O policial civil mais nervoso parou a revista, chegou até mim
novamente e pediu, gritando: “você pode sair daqui”. Perguntei o porquê, já que estava
num espaço público. Ele disse: “você está atrapalhando uma investigação, se der algum
tumulto você vai ser a primeira a ser presa”. Os outros três policiais civis que estavam
desde o início, foram com o Hugão, Edson e Miguel para longe de mim. Resolvi
atravessar a rua para não causar mais problemas aos mototaxistas.
Não tinha passado nem dez minutos, mas só depois que atravessei a rua percebi
de que tamanho tinha se tornado aquela blitz. Além do carro da polícia civil, já estavam
presentes um carro e duas motos da PM (mais afastados e fechando a rua), dois carros
da postura municipal, um carro e três motos da Guarda Municipal, uma van também da
Guarda e um reboque com várias motos em cima. A Rua Quinze de Novembro estava
fechada a partir do início do ponto de mototáxi. Os guardas estavam comentando que
tinha mais mototáxi no centro e que era só esperar que eles chegariam. Em volta, os
camelôs e transeuntes ficaram observando, mas não comentavam em voz alta o que
viam. Um mototáxi de outro ponto, que fica em frente às barcas, passou por ali e
14

também foi apreendido. Começaram a rebocar as motos, enquanto os mototaxistas
foram encaminhados para a van. Peguei os capacetes de Hugão, Edson e Miguel (que
estavam no retrovisor das motos). Saíram dali dois policiais militares em suas motos e,
quinze minutos depois, voltaram com 18 mototaxistas que estavam no ponto que fica na
Rua São João. A van possuía 15 lugares e, ao todo, no final da apreensão, tinham 22
mototaxistas de três pontos. Todos eles ficaram dentro do veículo, alguns em pé.
Apreenderam a moto de todos e encaminharam-nos para o 76º Departamento de Polícia
(76º DP).
O carro da Polícia Civil foi o primeiro a ir embora, em seguida foi a van
escoltado pelos PM’s. Os guardas municipais ficaram para terminar de rebocar as
motos. Nesse meio tempo conversei com uma senhora de idade que afirmou que os
policiais estavam certos, fazendo o trabalho deles. Ela começou a me contar do trabalho
do marido, que era detetive. Enquanto isso, escutava outros transeuntes atrás de mim
que reclamavam: “Absurdo prender trabalhador”. Pedi licença a senhora e fui até a
delegacia, 76 DP, localizada na Avenida Amaral Peixoto. Chegando lá, os carros do
programa “Niterói Presente”2, estavam junto a van. A Van já estava vazia,
provavelmente os mototaxistas tinham entrado na delegacia. Fui me encaminhado para
entrar, um dos policiais com o colete do “Niterói Presente” disse que eu não poderia.
Fiquei um pouco mais por ali e resolvi voltar para a Praça.
***
O acontecimento que acabei de descrever foi importante para definir o meu lugar
no campo junto aos interlocutores mototaxistas. Como disse, por muito tempo minha
presença não era plenamente aprovada entre eles, algo que marcou até a maneira como
me nomeavam. Entretanto, diferente do que aconteceu com Zenobi (2010) no seu
trabalho de campo junto às famílias das vítimas de um incêndio ocorrido em um show
de rock na cidade de Buenos Aires, ter meu trabalho associado a um serviço de
espionagem não me causou a obrigação de abandonar o campo. Mesmo assim, o
trabalho desse autor é essencial para refletir sobre as narrativas construídas para avaliar
o antropólogo. Ele mesmo já enfatizou que as acusações de espionagem em relação à
2 O programa Niterói Presente é custeado pela Prefeitura a fim de contribuir com o aumento do
policiamento na cidade. O Policiais Militares são credenciados a atuar nos bairros de Icaraí, Santa Rosa,
Centro, Fonseca, São Francisco, Charitas e Jururuba. http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=5636:2019-01-07-19-57-34Visto em Janeiro de 2020
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produção do saber antropológico possuem uma relação direta com a ética de nosso
trabalho. Isto é, as suspeitas estão associadas aos usos que serão realizados dos
conhecimentos construídos no trabalho de campo. No contexto empírico em questão,
como dito, por um tempo os mototaxistas acreditavam que eu informava ao delegado
aquilo que observava por ali. Por conta disso, o acontecimento desse dia 21 de agosto de
2018 foi essencial para, finalmente, ser aceita entre eles. Naquele momento, não refleti
sobre as consequências que minha ação poderia ter. Entretanto, minha atitude impetuosa
foi importante para que os mototaxistas percebessem que eu não era apenas uma menina
branca, universitária que estava ali para atrapalhar e/ou dedurar o seu trabalho. Pelo
contrário, estava entre eles para entender um pouco mais sobre o que eles faziam.
O objetivo central dessa tese é analisar as práticas e representações de
mototaxistas e cicloativistas de Niterói (RJ) sobre a temática do “direito à cidade”. Essa
categoria foi definida, primeiramente, por Lefebvre, em um trabalho escrito em 1968,
analisando as manifestações francesas que aconteciam naquele momento. Esse autor
mostrou como a “tragédia dos banlieusards” forçou as pessoas com baixo poder
aquisitivo a viver em guetos residenciais e longe dos grandes centros das cidades. A
partir desse contexto, ele delineou o conceito de “direito à cidade”, propondo que o
espaço urbano deveria ser ocupado e construído por todos, inclusive, os grupos
marginalizados. David Harvey é um dos autores que se apropriou da teoria de Lefebvre
sobre o “direito à cidade” em seus trabalhos. Como mostrarei ao longo da tese, seu
trabalho influência bastante movimentos sociais brasileiros, como, por exemplo, o
cicloativismo. Entretanto, para o objeto que pretendi desenvolver é preciso, sobretudo,
levar em conta as cosmologias locais e as formas de apropriação realizadas nos
contextos empíricos destacados.
O título dessa tese faz alusão ao meu primeiro contato com o movimento
cicloativista, em 2015, momento que tinha acabado de entrar para o doutorado. Fui
informada de uma audiência pública que aconteceria na Câmara Municipal de Niterói
para discutir o plano cicloviário da cidade. Mesmo sem saber claramente o que iria
pesquisa, resolvi aparecer naquele dia para observar um pouco. A primeira coisa que
avistei foi uma faixa contendo a seguinte frase: “Por uma Niterói para Pessoas”. Junto a
ela estava um grupo de mais ou menos vinte pessoas de bicicleta e uma caixa de som
para que pudessem discursar. Entretanto, foi somente no momento em que estava
escrevendo a tese que percebi que a frase “Niterói para pessoas” poderia também
ensejar a forma como as noções de “indivíduo” e “pessoa” são traduzidas para o
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contexto de relações pessoais e hieraquizantes no Brasil (Da Matta, 1997). Destacarei
contrastivamente a maneira essas noções eram enxergadas nos dois contextos empíricos
em questão, isto é, entre os cicloativistas e mototaxistas. Nesse sentido, o título desse
trabalho também contribui para refletir sobre quais sujeitos conseguem ter suas
demandas atendidas no que concerne a construção do espaço urbano niteroiense.
No início do meu doutorado, dedicava - me a ler o “direito à cidade” e, por isso,
observar que os cicloativistas de Niterói mobilizam seu discurso utilizando gramáticas
morais embasadas nas teorias que estava aprendendo na Universidade foi importante
para me interessar em analisar esse grupo. Convivendo um pouco mais com esse
movimento em meios virtuais, nas atividades que eles planejavam e em outras
audiências públicas, percebi que a intenção do seu discurso não era somente lutar por
espaço para as bicicletas, mas tentar construir ruas em que qualquer um pudesse
transitar livremente e com segurança. Entretanto, depois de um tempo, entendi que esse
grupo acabava por mobilizar seus próprios interesses particulares, já que suas ações
levavam em consideração os conflitos mais próximos a suas realidades. Por isso,
quando eles acionavam a ideia de “direito à cidade”, utilizando o trabalho de Harvey
(2010), eles enfatizavam os problemas que Niterói tinha em relação à intraestrutura
destinada as bicicletas e falta de políticas de mobilidade, voltadas para veículos não
automotores. Ou seja, para o movimento cicloativista o direito à cidade estava voltado
para a fruição do espaço urbano, inclusive, para o lazer.
Por outro lado, analisando o trabalho dos mototaxistas, consegui entender que o
acesso ao direito à cidade, também, era fundamental para esses agentes, apesar da
maioria deles nunca terem ouvido essa categoria. A intenção deles era, sobretudo, ter o
direito ao trabalho e ao mercado. Durante o campo, os agentes enfatizavam
constantemente a necessidade da regulamentação de seu trabalho. Desde 19 de agosto
de 2015 foi aprovado um projeto de lei em Niterói, elaborado pela então vereadora
Priscila Noceti, que regulamenta o serviço de moto táxi (Lei nº 3163/15). Até o
momento em que a tese estava sendo escrita, o processo de cadastramento dos
mototaxistas não havia sido finalizado pela prefeitura, nem tinha sido publicado os
decretos a cerca do sistema tarifário e dos pontos em que os serviços seriam fornecidos.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) chegou a acatar uma ação civil pública
movida pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) propondo que a prefeitura
seja obrigada a publicar as devidas normas para o funcionamento regular da atividade.
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Entretanto, a prefeitura contestou alegando que esse processo havia começado,
conforme reportagem do jornal O Globo, atualizada em fevereiro de 20193.
Exigir que a lei fosse implementada pela gestão municipal era uma maneira de,
finalmente, ter sua identidade de trabalhador reconhecida perante toda sociedade.
Algumas representações usualmente associadas aos mototaxistas costumam nomeá-los
como mototralha, dando a entender que esses agentes trabalham e/ou são coniventes
com tráfico de drogas das “comunidades” que prestam serviço. Por isso, ter seu trabalho
formalmente regulamentado era uma forma de desconstruir essa imagem exógena que
acaba por recair sobre eles. A finalidade estava para além das formalidades garantidas
pela legislação, o que eles desejavam, sobretudo, era ter o reconhecimento que o
trabalho era um valor moral central na identidade desses agentes (Guedes, 1997).
Entretanto, para conseguirem ter esses direitos contemplados, primeiramente, esses
sujeitos precisam ter o direito à cidade, podendo estar e ocupar o espaço urbano sem que
sua presença não seja impedida de qualquer forma.
Cabe mencionar que a escolha de dois contextos empíricos tão distintos não
aconteceu ao acaso. Como enfatizarei, o universo que observava junto aos cicloativistas
se aproximava a questões familiares ao meu dia-a-dia. Por conta disso, apesar de me
sentir afetada pelas ações e discursos mobilizado pelos cicloativistas (Favret-Saada,
2005), optei por buscar a construção de uma alteridade mais eficaz que me
proporcionasse um maior distanciamento para estranhar meu cotidiano e desenvolver
meu objeto. Nesse sentido, o estabelecimento do contraponto seguiu os moldes
definidos por Barth (2000), ou seja, realizando a comparação pelo contraste. A adoção
desse método faz parte das pesquisas desenvolvidas no Instituto Comparado de
Administração Institucional de Conflitos (INCT-InEAC), principalmente, porque é
nesse movimento de procurar entender as diferenças que conseguimos entender um
pouco mais da nossa própria realidade (Kant de Lima, 2011; Pires e Eilbaum, 2009). A
minha inserção nesse instituto de pesquisa foi essencial para o desenvolvimento dessa
tese. É sobre isso que se trata o próximo tópico.
Sobre movimentos e mobilidades

3https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ministerio-publico-cobra-aplicacao-de-lei-sobre-mototaxis-emniteroi-23070320. Visto em dezembro de 2019
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Em 2009, realizei o primeiro grande movimento de minha vida. Eu, vinda de
uma cidade média do interior do Rio de Janeiro, me mudei para Niterói para cursar a
faculdade de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFF). Antes disso,
nunca tinha nem me mudado de casa. Essa mudança não foi apenas do local de moradia,
mas, também, começava ali uma transformação de minhas concepções de mundo. Um
ano depois, comecei a realizar uma pesquisa junto ao INCT-InEAC4. Foi a partir de
então que comecei a profissionalizar, procurando me inserir nas diversas atividades
desenvolvidas por esse grupo. Coincidentemente ou não, só nesse momento de escrita
consigo perceber que esses onze anos (de 2009 até o ano da defesa da tese, 2020) foram
marcados por constantes movimentos e deslocamentos por várias cidades, estados e
países.
Durante a etnografia realizada para meu trabalho monográfico, procurei
compreender as diferentes visões dos guardas municipais de Rio Bonito nos processos
de registro dos atendimentos, desde o momento em que o fato operacional ou
administrativo acontecia, passando pelo registro propriamente dito, até chegar aos seus
possíveis usos e destinos5. Percorria quilômetros de ônibus e van toda semana para
chegar até o destino do meu trabalho de campo. Além de ficar na sede da instituição,
por vezes, acompanhava o trabalho dos agentes nas ruas da cidade. Foi realizando essa
pesquisa que comecei a me interessar pela multiplicidade e heterogeneidade de pessoas
que se deslocavam e ocupavam o espaço urbano.
Durante a graduação, ainda, tive a oportunidade de realizar um intercâmbio para
a Espanha durante seis meses6. Apesar de não ter realizado nenhum tipo de pesquisa,
essa foi uma primeira experiência procurando me familiarizar com um universo tão
distante do que eu estava acostumada no Brasil. Foi, também, graças a minha inserção
nas atividades desenvolvidas no INCT-InEAC que tive múltiplos auxílios e incentivos

4 Trata-se de minha participação no subprojeto Desenvolvimento e Monitoramento de Indicadores de
Segurança Social e de Segurança Pública a partir dos atendimentos realizados pela Guarda Municipal
de São Gonçalo, coordenado pela professora Ana Paula Mendes de Miranda. O objetivo do subprojeto era
compreender o processo de classificação das ocorrências atendidas pelos agentes da Guarda Municipal,
visando o desenvolvimento de um banco de dados que viabilizasse a construção de um painel de
indicadores para o monitoramento das políticas públicas de segurança.
5 O trabalho é intitulado “Telefone sem fio”: Uma etnografia do processo de registro dos atendimentos
prestados pela Guarda Municipal de Rio Bonito (Rocha, 2013). Durante o desenvolvimento dessa
pesquisa, fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).
6 Fui contemplada com a bolsa Santander Universidades com a finalidade de realizar um semestre letivo
na Universidad de Coruña, na Espanha.
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para ir a congressos e seminários, inclusive fora do país, com a finalidade dividir os
resultados de minhas pesquisas com outros pesquisadores.
No mestrado, minhas relações de pesquisa me levaram a desenvolver uma
etnografia com o objetivo de analisar práticas e representações dos guardas municipais
de São Gonçalo durante o desempenho de sua principal atividade, qual seja, a
organização do trânsito da cidade7. Nesse contexto, ficava de duas a três vezes na
semana indo até ao Alcântara e ao Centro de São Gonçalo acompanhar o trabalho dos
guardas. Observar tantas pessoas, carros, ônibus, motos circulando em pouco espaço
aumentou meu interesse em desenvolver uma pesquisa que contemplasse as relações
que aconteciam no trânsito.
Por conta disso, quando entrei no doutorado, procurei desenvolver um objeto
que focasse nas questões do trânsito e mobilidade urbana. Só que, agora, meu foco
estava dirigido às práticas e representações de mototaxistas e cicloativistas que
frequentam os espaços públicos de Niterói (RJ), cidade onde resido há 11 anos. Durante
o doutorado me apliquei para a bolsa de doutorado sanduíche no exterior, da CAPES,
no ano de 2018. Propunha-me a analisar os usos e discursos que envolvem o trabalho de
mototaxistas nas cidades de Niterói (Brasil-RJ) e Maputo (Moçambique). A intenção era
utilizar a experiência em Moçambique como um contraponto à pesquisa que já estava
realizando, aproximando-me do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo
Mondlane (CEA/UEM). Entretanto, não consegui concretizar tal pesquisa por conta de
impedimentos burocráticos. Para fazer doutorado sanduíche em Moçambique, país de
língua portuguesa, o programa pedia uma nota em exames de inglês muito alta (550
pontos no TOEFEL) e não consegui atingi - lá. Infelizmente, tive minha mobilidade de
internacionalização vetada por conta das relações burocráticas e hierárquicas brasileiras.
Olhando minha trajetória até aqui, percebo que os múltiplos deslocamentos e
movimentos que eu pude realizar tiveram uma enorme influência das trocas que
aconteciam no âmbito do INCT-InEAC, sejam elas com graduandos, mestres, doutores
e funcionários. Por conta disso, mesmo não sendo esse o espaço de agradecimentos, não
poderia deixar de citar o quanto meu trabalho foi influenciado pelas relações
7 Os resultados dessa pesquisa são apresentados na dissertação intitulada “‘Quem dirige em São Gonçalo
dirige em qualquer lugar’: uma etnografia sobre as práticas e representações da Guarda Municipal de São
Gonçalo”, trabalho contemplado no processo de seleção de obras do Edital EDUFF 2015 (Série Nova
Biblioteca) e laureado com o Prêmio de Excelência UFF 2016, na categoria melhor dissertação de mestrado
da área de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.
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estabelecidas com esse grupo. Foi, também, por meio de meu contato com os
professores dessa rede de pesquisa que comecei a conhecer os autores que escreveram
sobre as mobilidades e deslocamentos que acontecem nas metrópoles e espaços urbanos.
Simmel (1987), por exemplo, foi um dos primeiros autores que tive contato
sobre essa temática. Seu trabalho pensa nos limites e possibilidades que a vida urbana
em grandes metrópoles nos proporcionou. Em “A metrópole e a vida mental” (1987), o
autor enfatiza que, apesar da natureza humana ser sociável, as relações em grandes
proporções e intensidades provocaram o individualismo, as reservas e as disposições
anímicas. Essas relações calculadas, objetivas e impessoais favoreceram o modelo
econômico capitalista. A atitude blasé, por exemplo, é uma proteção do homem
moderno, enquanto uma reserva calculada diante os inúmeros estímulos e relações a que
é submetido. Além disso, é ressaltado a transformação da maneira com que lidamos
com o tempo e o dinheiro, fazendo com que pudéssemos realizar um maior número de
conexões humanas e um mesmo período. Como enfatizarei ao longo da tese, essa
percepção de Simmel (1987) foi essencial para que eu pudesse diferenciar duas noções
em minha análise: trânsito e mobilidade.
Walter Beijamin (1985) é outro autor que descreve bastante as mudanças sociais
que aconteceram no início do século XX. O advento da modernidade causou, por
exemplo, novas representações sobre o espaço e o tempo, marcadas profundamente
pelas novas relações capitalistas. Ele se baseia, sobretudo, nos trabalhos de Baudelaire
para mostrar que as peculiaridades da vida moderna são inseparáveis da miséria e más
condições de vida para a população parisiense. A fluidez e a qualidade atmosférica são
características da vida moderna nas cidades. O flâneur, por exemplo, é um personagem
que faz parte da obra dos dois autores e é característica própria das metrópoles
modernas. Esse personagem caminha no meio a multidão de maneira que acaba por
fazer parte dela, com toda versatilidade e mobilidade que o permite gozar proveito
dessas relações modernas. O trabalho de Beijamin (1985) também é importante para
entender o quanto os projetos urbanísticos foram se transformando com o advento do
modelo econômico capitalista. Os Boulevares franceses que unificavam tráfego,
automóveis e pessoas foram substituídos por ruas destinadas ao fluxo de carros e por
um projeto de cidade que delimitava e separava espacialmente e socialmente as pessoas
e classes sociais. Para o meu trabalho, as análises de Beijamin (1985) foram
importantes, principalmente, para que eu pudesse entender por que os cicloativistas
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procuravam a fruição do espaço urbano ao utilizar um discurso com base no direito à
cidade.
Já na Escola de Chicago, as relações modernas provocadas por esse novo
modelo de cidade capitalista também são foco de estudos. Enquanto um dos propulsores
dessa rede, Erza Park (1987) foi um dos primeiros a demonstrar a necessidade de focar
os estudos na Ecologia Humana, procurando descrever não somente o espaço físico das
cidades, mas, também, os usos e costumes que as pessoas fazem do meio urbano. A
cidade passa a ser enxergada como um laboratório social, já que nesse meio a natureza
humana e os processos sociais são colocados no seu limite, evidenciando seus excessos.
Nesse sentido, a maneira como acontecem às relações nos meios de transporte são foco
de análise, já que os ônibus, trens e metros facilitam o deslocamento no território
urbano, mas provocam uma maior concentração populacional. Nesses locais, indivíduos
que não se conhecem e de diferentes classes sociais são colocados um ao lado do outro,
em uma distância mínima, desenvolvendo mais nitidamente a atitude blasé.
Seguindo essa mesma linha teórica, o trabalho de Louis Wirth (1987) nos ajuda
a entender como a cidade começa a ser enxergada para além de suas construções e
formas físicas. Nesse sentido, a cidade não é somente desenhada por sua forma, mas,
também, pelo seu modo de vida. Ou seja, as dimensões subjetivas e simbólicas fazem
parte da definição sociológica de cidade. Por isso, o urbanismo passa a ser visto
enquanto um valor, já que ele
“não denota meramente o processo pelo qual as pessoas são atraídas a uma
localidade intitulada cidade e incorporadas em seu sistema de vida. Ela se refere
também àquela acentuação cumulativa das características que distinguem o
modo de vida associado com o crescimento das cidades e, finalmente, com as
mudanças de sentido dos modos de vida reconhecidos como urbanos que são
aparentes entre os povos, sejam eles quais forem, que tenham ficado sob o
encantamento das influências que a cidade exerce por meio do poder de suas
instituições e personalidades, através dos meios de comunicação e de
transporte”
(Wirth, 1987, p. 94)

Influenciado fortemente pelos autores da Escola de Chicago, Isaac Joseph
(2002) retomou a questão da mobilidade dentro da academia francesa, procurando
estudar as questões de circulação e acessibilidade. Ele enfatiza que o espaço público
deveria ter uma condição comum de livre circulação, ou seja, os sujeitos deveriam ter o
direito de se deslocar por todo espaço urbano. Para isso, segundo o autor, deveríamos
estudar os dispositivos e rituais que permitem dar acesso aos diferentes territórios.
Portanto, é preciso atentar para a construção social da paisagem em qualquer pesquisa.
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Os pontos ressaltados por Joseph (2002) me influenciaram a pensar no trânsito e na
mobilidade urbana, levando em conta as barreiras e bloqueios físicos, simbólicos e
morais.
Seguindo essa perspectiva, outros dois trabalhos contemporâneos também foram
usados como base teórica nas análises desenvolvidas nessa tese. O primeiro deles foi
elaborado pelos autores Michel Flamm e Vincent Kaufman (2006). Nesse artigo eles
delinearam o conceito de motilidade, entendido enquanto uma forma de capital (tal qual
o capital econômico, cultural e social) que pode potencializar ou compensar as outras
desigualdades sociais presentes. Nesse sentido, esse conceito propõe pensar na
interseção das noções de mobilidade social e espacial. O outro trabalho foi realizado por
Sheller e Urry (2006). Os autores desenvolvem um debate transdisciplinar sobre o
conceito de mobilidade, baseando-se na teoria de Simmel, para construir um diálogo
com as ciências duras, principalmente, com a teoria dos sistemas complexos. Nesse
sentido, eles entendem a mobilidade como parte intrínseca e, portanto, indissociável da
vida diária das pessoas. Suas pesquisas analisam os movimentos sistemáticos que fazem
parte de nosso cotidiano observando, também, as relações de poder e desigualdades
sociais que podem fazer parte dessas experiências de mobilidade.
No Brasil, Arno Vogel e Marco Antonio Mello, no livro “Quando a Rua vira
Casa” (2017), fazem uma etnografia focando no “drama social” vivido pelos moradores
do Catumbi. Ao descreverem as ruas desse bairro, os autores se enfatizam como que o
movimento e a circulação fazem parte da cidade. Além disso, o trabalho mostra como
aconteceu o projeto urbanístico de viaduto e túnel no local, construindo um discurso
crítico em relação ao modelo de deslocamento que privilegia rodovias e grande vias de
circulação. No próximo capítulo, mostrarei que a visão desses autores foi importante
para que começasse a entender o que era o rodoviarismo.
Os autores citados também influenciaram a realização de outras etnografias
como, por exemplo, no trabalho de Patriota de Moura (2012), que analisou os trajetos
cotidianos de estudantes do Campus Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília e
residentes em Ceilândia. A autora parte do conceito de motilidade e, também, se nutre
das pesquisas de Sheller e Urry (2006) para acompanhar os percalços cotidianos dos
trajetos dos estudantes, para além dos deslocamentos espaciais. Pires (2019) também é
influenciado pelas perspectivas de Simmel (1987) e Joseph (2002) ao analisar como se
dá as relações entre os transportes públicos e cidadania, num contexto de “revitalização
urbana” promovida pelos grandes eventos do Rio de Janeiro. O autor utiliza as
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etnografias realizadas nos trens do Rio de Janeiro e em Buenos Aires para mostrar que
“a noção de mobilidade implica não só a possibilidade, mas também a efetividade e a
eficácia dos deslocamentos dos sujeitos sociais no espaço, no que concerne ao acesso a
âmbitos sociais diferentes” (Pires, 2019, p. 22). Além disso, o trabalho desse autor é
fundamental nas minhas análises sobre a informalidade que caracteriza o serviço do
mototaxista e a precariedade que está associada a esse agente por conta disso.
Cabe, também, mencionar o trabalho realizado por Bianca-Freire de Medeiros,
Vera da Silva Telles e Tiago Allis (2019), apresentado no dossiê intitulado “Por uma
teoria social on the move”. Essa organização apresenta os resultados da Primeira Escola
de Ciência Avançada em Mobilidade, realizado em 2017. Essa iniciativa foi realizada
para refletir em torno das construções analíticas e protocolos metodológicos usados pelo
“paradigma das mobilidades”, cunhado por Sheller e Urry (2006). Na ocasião desse
evento eu fui uma dos sessenta pós-graduandos que puderam participar do evento. No
dossiê estão reunidos artigos dos pesquisadores que ministraram palestras e que
realizam pesquisas com enfoque nas experiências de mobilidade. Poderia citar, por
exemplo, os trabalhos de Zunino (2019) (olhando para Buenos Aires) e Jirón e Gomez
(2019) (observando a cidade de Santigo, no Chile). Ambos enfocaram as distintas
maneiras de se deslocar pelo espaço urbano, se preocupando com as diferenças nos
marcadores de gênero. Esse fator foi relevante na construção do meu lugar no campo
junto aos mototaxistas, por exemplo.
Por fim, cabe mencionar que todas as teorias destacadas foram essenciais para o
desenvolvimento do objeto de pesquisa em questão. A escolha por observar diferentes
experiências de mobilidade (de cicloativistas e mototaxistas) foram realizadas com o
intuito de poder observar as distintas (i)mobilidades que esses sujeitos estão expostos,
principalmente, por conta das obstáculos geográficos, simbólicos e morais.

Algumas observações metodológicas

Em 2014, faziam pesquisa em São Gonçalo para a minha dissertação e morava
próximo ao Campus do Gragoatá, na Rua José Bonifácio, em Niterói. Naquela época, a
prefeitura de Niterói começava a construir as ciclofaixas na área central do município e
uma delas foi colocada em minha rua. No Alcântara, observava conflitos no trânsito que
se diferenciavam muito do que via próxima a minha casa. Enquanto lá o fluxo de
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automóveis era política primordial da gestão municipal, ficava impressionada com a
mudança de perspectiva que a nova prefeitura de Niterói se propunha a fazer. Além
disso, via constantemente as reclamações de vizinhos, dizendo que naquela rua não
tinha espaço para tal obra. Observar essas nuances próximas ao meu local de moradia
foi importante para que eu escolhesse os cicloativistas como o primeiro grupo empírico
que procuraria desenvolver meu objeto. Por isso, quando vi a divulgação da Audiência
Pública que aconteceria na Câmara Municipal de Niterói sobre o plano viário de Niterói,
não tinha dúvidas de que teria que estar presente.
Após esse meu primeiro contato com o universo dos cicloativistas, resolvi ficar
um tempo procurando me familiarizar com o discurso desses agentes. Privilegiei o uso
da internet para isso. Entrei em grupos e páginas do Facebook como, por exemplo,
Niterói de Bicicleta, Massa Crítica Niterói, Pedal Sonoro, Página da Rachel. Depois
disso comecei a entender um pouco melhor as categorias que nunca tinha ouvido falar.
A própria palavra cicloativista era nova para mim. Acompanhava fóruns de discussão e
postagens. Aquelas que me pareciam interessante, salvava para poder observar melhor
depois. Comecei a me inteirar da linguagem que eles utilizam para se referir as partes da
bicicleta, a maneira como faziam o uso desse meio de transporte, aos conflitos que
tinham com outros usuários do trânsito.
Meu local de moradia facilitou com que eu observasse esses conflitos para além
do ambiente virtual. A ciclofaixa em minha rua facilitou com que eu observasse
inúmeras brigas entre ciclistas e motoristas. Por vezes, no final da tarde, por volta das
17 horas, costumava ficar no portão do meu prédio observando o horário de saída
escolar, momento em que aumentava o número de carros estacionados na ciclofaixa.
Posteriormente, essas confusões poderiam se encaminhar para o Facebook, já que os
ciclistas costumavam fazer postagens reclamando dessa atitude dos motoristas. Além
disso, acompanhava diariamente a publicação dos jornais locais “O Fluminense” e “O
São Gonçalo”. Quando tinha alguma reportagem relacionada ao trânsito e as políticas de
mobilidade urbana de Niterói, também, tomava a precaução de guardar.
Na metade do ano de 2016, influenciada por aquilo que observava, decidi
comprar uma bicicleta para começar a fazer meus caminhos pela cidade. Desde criança
não pedalava e, também, não tinha o costume de usá-la na rua, somente em parques e
calçadas. Tive dificuldades de acostumar com esse meio de transporte, mas o seu uso
me possibilitou familiarizar, mais ainda, com os discursos e exigências dos
cicloativistas. Foi quando comecei a pedalar por ciclofaixas tomadas por carros
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estacionados que entendi o quanto isso os incomodava e era perigoso a vida de quem
escolhia se mover com bicicleta. Comecei a ver vídeos e ler fóruns que ensinavam
técnicas de como pedalar nas ruas. Depois de um tempo, consegui construir
previsibilidades e, assim, antecipar meu comportamento enquanto ciclista e dos demais
usuários a fim de evitar acidentes.
Em maio de 2016, comecei a frequentar algumas pedaladas do grupo Pedal
Sonoro. Esse movimento cicloativista se reunia de quinze em quinze dias, nas terças ou
sábados, e marcavam de pedalar pela cidade com alguma temática musical. Nas
primeiras vezes ia a pé para acompanhar a concentração das bicicletas. Depois, comecei
a ir nesses encontros pedalando, uma vez por mês, até maio do ano seguinte. Além
disso, fui às pré-conferências de Mobilidade Urbana e às Audiências Públicas para
discutir o Plano Diretor, organizadas pela gestão municipal. Ao todo participei de dez
reuniões, que me possibilitaram um contato maior com o movimento cicloativista.
Foram nessas situações que pude escutar vários deles discursando sobre assuntos que eu
vivia ao me deslocar de bicicleta pela cidade. Além disso, ouvir as cicloativistas se
posicionando perante as violências de gênero que sofriam (inclusive, pedalando) me
suscitou uma maior proximidade com seus discursos.
Por conta disso, ouso a afirmar que me senti afetada pelos usos e discursos
acionados pelo movimento cicloativista (Favret-Saada, 2015). Tenho consciência que a
análise desenvolvida pela autora sobre a afetação em campo é mais amplo do que se
identificar com o ponto de vista nativo. Diferentemente do caso em questão, o contexto
empírico vivido por Favret-Saada estava muito distante da realidade pessoal dela.
Mesmo assim, assim como relatado pela autora, foi quando me permiti viver uma
experiência de meus interlocutores que consegui ter acesso a um conjunto de
sentimentos e sensações que estão para além da prática etnográfica. Ou seja, afetar-se
no campo é saber que a etnografia não dá conta de narrar às experiências pessoais e
particulares vividas em campo. Mesmo que não tenha me aproximado do movimento
cicloativista de Niterói, propor a colocar meu corpo para realizar a etnografia em cima
de uma bicicleta me permitiu partilhar representações e práticas que são sentidas pelos
demais ciclistas. Ao escutar as histórias de percalços e necessidades dos cicloativistas
sentia meu corpo compartilhar dos mesmos sentimentos e sentidos. Minha intenção ao
andar de bicicleta para realizar o trabalho de campo era a olhar para a cidade pela
perspectiva dos ciclistas. Entretanto, essa experiência me permitiu participar de
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conjunto de sensações e emoções que me ajudaram a entender o próprio discurso
cicloativista. Nesse sentido,
“minha experiência de campo – porque ela deu lugar à comunicação não verbal,
não intencional e involuntária, ao surgimento e ao livre jogo de afetos
desprovidos de representação – levou-me a explorar mil aspectos de uma
opacidade essencial do sujeito frente a si mesmo”. (Favret-Saada, 2005, p. 161)

Mesmo me sentindo afetada pelo discurso e usos que o cicloativismo fazia da
bicicleta, percebi que precisava me afastar desse grupo para construir uma alteridade
mais eficaz para me distanciar de questões que eram familiares ao meu cotidiano. Para
isso, observei o trabalho dos mototaxistas entre junho de 2017 e agosto de 2018, indo no
ponto localizado na Praça do Rink de duas a três vezes por semana. Ficava no ponto,
principalmente, durante a parte da manhã e da tarde, horário que me proporcionava o
contato com vinte trabalhadores. Chegava às 10 horas e ia embora por volta das 20. Por
vezes, pausava no horário de almoço para descansar e realizar algumas anotações mais
detalhadas, já que quando estava lá escolhia só escrever algumas notas no celular.
Essa experiência junto aos mototaxistas me proporcionou o contato com um
contexto muito exótico e distante de meu dia-a-dia. Apesar de morar próximo
geograficamente desses agentes, as distâncias sociais entre nós eram marcantes (eu mulher, universitária e branca - e eles - homens, moradores de favela e negros). Mesmo
que eu deixasse claro e repetisse inúmeras vezes que estava lá para realizar uma
pesquisa, o fato de que minha presença se destoava daquele ambiente fez com que eles
desconfiassem de quem eu era. Por isso, inicialmente eles me apelidaram como
“estagiária do delegado”. Como eles me explicaram, esse nome me foi dado porque o
delegado começou a saber de detalhes do que acontecia por ali e no Morro a partir do
momento que comecei a frequentar o ponto de moto táxi. Como se vê esse codinome
refletia a preocupação que esses agentes possuíam frente a qualquer possibilidade de
repressão por parte dos agentes do Estado que se ocupavam da regulação do espaço
público.
Para além disso, essas desconfianças sobre o fazer antropológico diz muito sobre
o lugar do pesquisador no campo. O antropólogo Gerald Berreman (1990) também teve
seu lugar no campo questionado pelos seus interlocutores. Num momento inicial, os
hindus do Himalaia desconfiaram de sua presença, acreditando que ele poderia ser um
missionário ou um agente do Estado. Por conta disso, ele encontrou uma falta de
hospitalidade e cordialidade nesses primeiros contatos que marcou o desenvolvimento
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de seu trabalho. Além disso, a troca de tradutores o ajudou a construir uma análise a
respeito do controle de impressões que são realizados durante as interações no campo
pelo pesquisador e seus interlocutores. Essas observações são inerentes ao trabalho
antropológico e marcaram, também, minha pesquisa.
Por conta de não entenderem muito o que eu realizava, os mototaxistas passaram
a me classificar de acordo com as representações que faziam parte de seu universo.
Além de relacionar minha posição com a suspeição policial, os valores sobre o mundo
do trabalho também diziam bastante sobre o lugar que eu ocupava em campo.
Inicialmente, o controle de impressões fazia com que alguns deles evitassem a falar
comigo e, quando conversavam, procuravam dar respostas objetivas, sem muitos
detalhes. Além disso, nesse momento inicial, quando eu estava em campo, a maioria
deles não bebia bebidas alcoólicas, não fumava maconha e não comprava drogas para os
clientes. De minha parte também tinha um controle de impressões. Apesar de conhecer
muitos guardas municipais de Niterói, já que tinha dado aula para alguns em cursos de
formação, evitava ao máximo responder a cumprimentos e olhares desses agentes.
Tinha receio que os mototaxistas confundissem qualquer cumprimento e pudessem me
associar mais ainda a policiais e guardas.
Depois de um tempo, quando passei a dividir bebidas e comidas com os
mototaxistas, esse comportamento foi modificando e eles se acostumaram mais com
minha presença. A partir daí meu apelido passou a ser “menina da UFF”, mais uma
classificação de acordo com os valores que são próprios de seu mundo. Entretanto, tal
como apontado na pesquisa de Berreman (1990), o controle de impressões não deixou
de existir. Cada vez que eu estava perto, alguns mototaxistas procuravam fazer mais
brincadeiras envolvendo flatulências, falta de banho, roupas, brigas, mulheres e drogas.
Eram zombarias que faziam parte do universo masculino e que alguns deles utilizavam
a fim de tentar me deixar constrangida ou enfatizar com mais veemência que ali não era
meu lugar. Aliado a isso, muitas investidas amorosas eram realizadas, também como
brincadeiras com a mesma finalidade das outras. Por outro lado, eu tive que controlar
minhas reações, tentava demonstrar naturalidade diante essas situações, procurando me
esquivar de forma gentil. Percebi que quanto mais mostrava estranheza diante essas
zombarias, mais eles as realizavam. Por isso achei que seria melhor não parecer
embaraçada diante delas e, algumas vezes, até rir de algumas piadas. Mostrar que
compartilhava dos mesmos valores que eles foi importante para fazer que minha
presença fosse mais aceita entre eles. Passei a escutar as mesmas músicas e usar o
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mesmo palavreado (com muitas gírias e palavrões). Além disso, usar roupas largas e
falar em tom de voz alto, também, me ajudou a não ser vista como uma completa
estranha naquele ambiente.
Como mostrarei adiante, os próprios mototaxistas me incentivaram a observar
outros agentes que frequentassem o Morro do Estado para que eu pudesse entender
melhor as práticas e representações que eles tinham sobre mobilidade urbana. Nesse
sentido, por indicação de Edson, acompanhei os trabalhos realizados por uma
Organização Não Governamental (ONG), intitulada “Casa Reviver”, durante o segundo
semestre de 2017. Essa instituição é dirigida por um casal de ex-moradores nascidos e
criados no Morro do Estado que promovem atividades para crianças e adolescentes no
contra horário escolar. Olhar “de perto e de dentro” os caminhos e movimentos que os
moradores faziam me permitiu entender “os padrões de comportamento, não de
indivíduos atomizados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de atores
sociais cuja vida cotidiana transcorre na paisagem da cidade” (Magnani, 2002, p. 17).
Essa experiência me permitiu, ainda, criar mais segurança para caminhar pelo Morro do
Estado a fim de realizar entrevistas com outros agentes que poderiam contribuir para a
pesquisa.
Por último, cabe ressaltar que entre agosto e novembro de 2018 comecei a
observar os trabalhos dos mototaxistas do Morro do Juca Branco, na Zona Norte de
Niterói. Minha intenção era construir certo distanciamento do campo junto realizado no
Morro do Estado, a fim de conseguir observar outros discursos e ações sobre o trabalho
no moto táxi e o movimento de regularização dessa atividade. Estar próximo a outros
mototaxistas me auxiliou a desconstruir práticas que já estava familiarizada, por conta
de meu contato íntimo com os trabalhadores do ponto na Praça do Rink. Dadas as
circunstâncias, essa atividade me fez por em prática o duplo movimento que, por
definição, constitui o ofício do antropólogo, qual seja: o de transformar o exótico em
familiar e o familiar em exótico (DA MATTA, 1978).
***
No que se refere a estrutura dessa tese, além da introdução e das considerações
finais, ela é composta de cinco capítulos. No primeiro deles, procuro enfatizar o
contexto amplo em que são inseridas as discussões sobre trânsito e mobilidade no
Brasil, dedicando-me a analisar como a temática do trânsito aparece nas legislações
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federais e nas ações públicas dos gestores. Como enfatizarei, o rodoviarismo foi o
modelo adotado tanto em períodos democráticos quanto em governos autoritários. Isso
significa dizer que as diretrizes sobre o trânsito favoreceram os transportes coletivos e
motorizados para o deslocamento da população em território nacional. Contudo,
mostrarei que grande parte do Brasil não tem acesso a ônibus para o transporte
municipal e intermunicipal, o que faz com que a classe trabalhadora precise recorrer aos
meios de transporte informais, tais como, vans e moto táxi.
No segundo capítulo, ressaltei as representações que foram construídas a
respeito de Niterói em diferentes contextos sociohistóricos. A partir da década de 1990,
por exemplo, a representação que dominava era o alto índice do Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). A estratégia do city marketing começou
a ser utilizada com a finalidade de vender o espaço urbano para novos investimentos do
capital privado. Mostrarei como que o Sorriso da Cidade foi se modificando a cada
período sociohistóricos, mas, algo que se manteve foi associar o público de consumo do
espaço urbano a uma aristocracia e/ou ocupantes de uma classe média e classe média
alta. No final das contas, as diferentes representações desenvolvidas sobre a identidade
de Niterói sempre enfatizavam que essa cidade não era para todos, ao menos não
igualmente.
No terceiro capítulo descrevo as práticas e representações acionadas pelo
movimento cicloativista de Niterói chamado Pedal Sonoro. Ressaltarei que o grupo
procurou construir seu discurso com base em uma gramática moral moderna acionando,
inclusive, a noção de “direito à cidade”, com base na teoria de Harvey (2008).
Entretanto, como enfatizei no terceiro capítulo, eles acabavam por mobilizar seus
próprios interesses particulares, já que suas ações levavam em consideração os conflitos
mais próximos a suas realidades. Dessa maneira, esses agentes conseguiram fazer com
que a falta de infraestrutura para bicicleta fosse encarada enquanto um problema em
relação a mobilidade urbana para todos, sendo assunto controverso e foco de atenção da
gestão pública para resolvê-lo.
No quarto capítulo descreverei a paisagem social da maior favela de Niterói, o
Morro do Estado. Essa “comunidade” é o local de moradia dos meus interlocutores
mototaxistas e fica localizada próxima ao Centro da cidade. Entretanto, como
enfatizarei, a proximidade geográfica não é sinônimo de uma proximidade social (Park,
1987). Essa perspectiva é essencial para entender as (im)possibilidades de acesso não só
ao espaço físico, mas, também, para (i)mobilidades a que são sujeitos por conta de seu
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local de moradia. Nesse sentido, tais representações e valores influenciam a construção
de um olhar exógeno e superficial do fazer dos mototaxistas, que procura associar o seu
trabalho ao tráfico.
No último capítulo, enfatizo como o trabalho, enquanto valor moral, faz parte da
construção da identidade dos mototaxistas. Os mototaxistas com quem tive contato
enfatizavam a necessidade de regulação formal de seu trabalho, principalmente, para
desconstruir essas visões generalizantes e superficiais que pré-julgavam o serviço deles.
O desejo dos mototaxistas era que a lei pudesse os atribuir o reconhecimento do status
de trabalhador diante a toda sociedade niteroiense. Mostrarei como a identidade desses
agentes estava atrelada intimamente a representação de homem/trabalhador (Guedes,
1997). Entretanto, para conseguirem terem direito ao trabalho, esse sujeitos precisam,
primeiramente, ter direito de estar e ocupar a cidade.
Antes de tratar especificamente dos contextos das políticas de trânsito e
mobilidade, assunto do próximo tópico, é importante ressaltar que optei por utilizar
nomes fictícios para, de alguma forma, preservar a identidade dos cicloativistas e
mototaxistas com quem mantive contato.
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CAPÍTULO 1 – DO TRÂNSITO À MOBILIDADE URBANA
O ano de 2013 foi marcante no contexto brasileiro por conta das chamadas
“manifestações de junho” ou “jornadas de junho”. O aumento na tarifa dos transportes
públicos de 0,20 centavos, principalmente, nas grandes cidades brasileiras foi uma das
causas do início das manifestações nas capitais. Natal, Porto Alegre, Goiânia, São Paulo
e Rio de Janeiro, necessariamente nessa ordem, foram os primeiros locais que
começaram a se organizar em torno de uma revolta a respeito do aumento das tarifas.
Com o aumento do número de participantes nas passeatas, um dos slogans das
manifestações passou para “não é só pelos 0,20 centavos”, marcando que os protestos
tinham deixado de ser somente por conta dos transportes públicos. A partir de então, já
era possível ver pessoas de diferentes idades, classes sociais, raças e origens nas ruas
buscando mostrar sua indignação particular que se encaixava com a dos demais. Vale
lembrar que nesse ano havia um grande investimento federal e do governo do Rio de
Janeiro para os grandes eventos que aconteceriam nos anos posteriores: Copa do Mundo
e Olimpíadas, principalmente. Os protestos que começaram com uma pauta única
passaram para inúmeras reclamações seja em relação à educação, saúde, corrupção ou
mesmo sobre as tarifas de ônibus. Frases como “vem para Rua” ou “o gigante acordou”
marcavam a pluralidade de pessoas e pautas que estavam no espaço público envoltos
pela revolta popular.
Eu também estava nas ruas do Rio de Janeiro junto a milhares de outros
brasileiros no dia 13 de junho. Nessa data, as manifestações já tinham ultrapassado a
barreira das reclamações pelo preço da passagem. Eu tinha ido com mais três amigos da
faculdade e combinamos de ficar juntos para caso acontecera algo. Cada vez que
alguém levantava uma bandeira de algum partido escutávamos os gritos “Sem partido,
Sem partido!”. O que estava acontecendo é que a multidão não queria ser reconhecida
por faccionalismos ou por grupos específicos. Ali, o que se prevalecia eram a bandeira
do Brasil, as cores verdes e amarelas e as inúmeras pautas em questão. Nos jornais
comentavam a particularidade que se apresentava naquelas revoltas. Diferentemente do
que tinha acontecido em torno das manifestações pelas “Diretas Já” (ocorridas entre
1983 e 1984) ou mesmo nas revoltas contra a Ditadura Militar implementada em 1964,
essas inquietações que aconteceram em junho de 2013 não tinham uma liderança
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hegemônica ou movimento social único que conduzia as passeatas8. Todos (e qualquer
um) tinham espaço para colocar suas revoltas em cartaz e gritar suas indignações nas
ruas.
Naquele dia 13 de junho, a concentração começou na Praça da Cinelândia e
estava tomada de pessoas. Eu e meus amigos chegamos bem na hora que começaram a
se locomover. Era grande também o número de policiais nas ruas laterais. Isso me
assustava, já que na passeata anterior já tinha acontecido muita repressão aos
manifestantes. O destino era a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ). Não
estávamos tão no início da multidão, o que nos permitia ter um olhar relativamente
distanciado na rampa de acesso que tem até a ALERJ. Quando chegamos próximo ao
Palácio da Justiça do Rio de Janeiro escutamos as primeiras bombas. Por trás, os
policiais também atiravam balas de borracha. Era a primeira vez que me via num
cenário desse. Meu primeiro impulso era correr junto com a multidão. Mas, outro amigo
que já tinha mais experiências em manifestações nos chamou para nos escondermos
atrás de uma banca de jornal. Nesse dia, o cenário era parecido nas outras cidades:
repressão por parte da polícia, uma multidão nas ruas e várias pautas em jogo. Nos
jornais, uma narrativa que se destacava era que os chamados “Black Blocs” – que
usavam máscaras e roupas pretas - pregavam a “desobediência civil”, sendo os
responsáveis por iniciar as quebradeiras em bancos e no espaço público, o que tinha
como consequência a referida repressão policial9.
Depois desse dia, o dia 20 de junho também foi marcante pelo número de
cidades que aderiram as manifestações, desde grandes metrópoles (como, por exemplo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Natal), até cidades médias (poderia citar o
caso da cidade de onde vim, Resende, que também teve manifestações nessa data). Um
dia depois, a então presidenta Dilma Roussef cancelou um compromisso internacional e
se encontrou com seus ministros. No final da noite, às 21 horas, ela fez um
pronunciamento nacional que durou 10 minutos focando, principalmente, as
manifestações que aconteceram durante todo o mês. Nessa fala, ela prometeu fazer um
Pacto Nacional com prefeitos, governadores e membros do Movimento Passe Livre (um
dos movimentos sociais que motivaram as passeatas pela internet), tendo como base
8 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de2013.-E-no-que-elas-deram
9 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/conheca-estrategia-black-bloc-que-influencia-protestosno-brasil.html. Visto em fevereiro de 2019
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cinco pontos: transporte público e mobilidade urbana; reforma política; saúde; educação
e responsabilidade fiscal.
Depois disso, os protestos não tiveram tanta visibilidade quanto em junho de
2013, mas também não terminaram. Durante a Copa do Mundo de 2014 ainda tivemos
manifestações contra os gastos ocorridos por conta dos megaeventos. Guedes (2014), já
apontou que a concepção em torno de futebol como “ópio do povo” foi uma narrativa
presente nesse momento que capacitou unir uma população muito diferenciada e
diversificada contra os gastos excessivos associados à Copa do Mundo de Futebol, com
estádios, por exemplo. Decidi começar com essa pequena descrição sobre as chamadas
“Jornadas de Junho”, já que elas foram um ponto inflexivo para que grande parte da
população entendesse que muitos dos problemas diários vividos pela massa popular
trabalhadora estavam relacionados às pautas de trânsito e mobilidade urbana dentro da
legislação brasileira e das decisões políticas. Além disso, foi também nessa época que se
tornava cada vez mais claro para mim que essa era uma questão que eu deveria me
aprofundar mais.
Entre 2013 e 2014, por conta do projeto de pesquisa que desenvolvi no
mestrado, realizei trabalho de campo no município de São Gonçalo, em razões múltiplas
enfoquei mais precisamente no bairro Alcântara. Nesses anos, presenciei inúmeros
acidentes de carro, desde batidas rápidas (que eram solucionadas pelos guardas
municipais) até colisões (que se transformavam em brigas entre os motoristas)
passando, ainda, por choques com vítimas. Por conseguinte, muito mais presentes que
as colisões, eram os congestionamentos. Na dissertação, expliquei o papel fundamental
dos guardas municipais no sentido de evitar que tais problemas acontecessem. Mas, algo
que me impressionava era a maneira como motoristas e pedestres agiam nessas
situações. A raiva e a angústia estavam presentes a todo o momento que o viaduto do
Alcântara congestionava, estava presente em cada buzinada e cada grito dirigido aos
pedestres a fim de que os mesmos parassem de atravessar a rua com o semáforo aberto
para carros. O Alcântara, por ser um bairro primordialmente comercial, atrai muitas
pessoas que vão para lá com o intuito de comprar e, por isso, transitam em suas ruas na
condição de pedestres. Trombadas no outro, empurrões e correria eram comuns nas
calçadas. Tanto os motoristas, quanto os pedestres apresentavam uma específica
necessidade: a rapidez e a agilidade na locomoção.
O que quero destacar é que em 2013, ano que já estava fazendo minha pesquisa
de mestrado e já tinha interesse em estudar os conflitos no trânsito, me instigava em ver
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uma revolta popular iniciada por um pequeno aumento no preço das passagens. Mesmo
que, posteriormente, tenham acontecido aumentos nos preços dos transportes públicos e
as revoltas da população a esse respeito não tenham gerado mais manifestações tão
significativas, naquele ano, eu observava que não só o os motoristas e pedestres do
Alcântara precisavam se movimentar com rapidez e agilidade. A partir dessas
manifestações eu percebi quer a necessidade de deslocamento, com celeridade, se
possível, era uma utilidade primordial para grande parte da população. O leitor pode
pensar que tal constatação não é tão importante para o trabalho ou mesmo ponderar que
até mesmo uma criança aprendendo a andar observa que locomoção com rapidez é algo
essencial para o ser humano. Mas, essa observação aliada a inacessibilidade do preço
das tarifas de transporte público, a uma melhor qualidade dos ônibus, metrôs e trens e a
necessidade de previsibilidade durante o deslocamento (seja de transporte coletivo ou
individual) ajudam a construir o panorama que incitou o início de uma revolta que
tomou os moldes nacionais.
Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi a primeira cidade a ter um movimento
de protestos contra o aumento das tarifas de transporte público. Começou ainda no final
de 2012, chamado na internet e demais meios de comunicação local como “Revolta do
Busão”10. Posteriormente, em Porto Alegre, em março de 2013, o reajuste da tarifa de
ônibus para 3,05 reais provocou o início das manifestações por lá11. Em maio de 2013, a
terceira cidade a ter manifestações associadas o aumento no valor dos transportes
públicos foi Goiânia, incentivada pela denominada “Frente contra o aumento” 12. O
Movimento Passe Livre, que luta pelo direito de tarifa gratuita para todos, começou a
estimular manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro, já no final de maio, também
tendo como temática inicial o aumento da tarifa dos transportes coletivos. O interessante
é observar que essa revolta popular, que tomou outros tamanhos depois, não foi única e
exclusivamente nas capitais do Sudeste. Aliás, foram as manifestações em Natal (ainda
em 2012), Porto Alegre e Goiânia (no início de 2013) que começaram a estimular as
demais cidades, não só grandes metrópoles, mas também cidades de porte médio.

10 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/09/03/revolta-do-busao-protestacontra-aumento-da-tarifa-em-natal-e-entra-em-confronto-com-a-policia.htm. Visto em Fevereiro de
2019
11 http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/03/grupo-faz-novo-ato-contra-aumento-dapassagem-em-porto-alegre.html. Visto em Fevereiro de 2019.
12 http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/em-meio-protestos-passagem-de-onibus-sobe-para-r-3em-goiania.html Visto em Fevereiro de 2019.
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1.1 - Leis e Regramentos Federais
A constituição brasileira de 1988 teve a pretensão de ter um caráter
descentralizado, ou seja, os estados brasileiros deveriam ter um maior poder para decidir
sobre as políticas públicas tomadas em seus territórios. A esfera federal caberia,
somente, a indução dessas políticas e incentivo aos governadores e demais gestores
estaduais. Entretanto, conforme apontou Amorim (1975), em sua tese de livre docência,
a administração pública federal nunca adotou políticas de descentralização, mas, sim, de
desconcentração do poder, o que tem, por consequência, a manutenção de uma rede de
dominação imposta pelo poder central aos poderes locais. O caráter dessa
desconcentração já foi avaliado por mim no âmbito das políticas de Segurança Pública
(Rocha, 2015), em minha dissertação e, no que tange as políticas referentes ao trânsito e
a mobilidades urbana, isso se torna mais evidente.
Como acontece em outras áreas, no que concerne ao trânsito e a mobilidade
urbana (esse último conceito só aparecerá nas normas federais somente nos anos 2000),
a Constituição de 1988 não apresenta diretrizes detalhadas de como o trânsito deve ser
organizado pelos gestores municipais e estaduais, nem quais as regras para a população
transitar pelas ruas e estradas brasileiras. O décimo quinto parágrafo do artigo cinco é o
primeiro que apresenta alguma orientação. Nele é expresso que: “é livre a locomoção no
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens” (Brasil, 1988, art 5, 15º). Como é
possível observar, logo no início não apresenta nenhuma normativa mais aprofundada
sobre como deve acontecer a circulação e o trânsito nas cidades.
No que concerne às atribuições dos gestores, o parágrafo XX do artigo 21 diz
que compete à união instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive a
respeito dos transportes públicos. O caráter centralizado do poder federal já se apresenta
desde a Constituição Federal. Como é possível ver presente também no artigo 182, mais
especificamente na parte grifada:
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de
seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.
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§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa
indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu
adequado aproveitamento,
sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de
até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real
da indenização e os juros legais.”
(Brasil, 1988, art 182, grifo meu)

Apesar desse artigo não tratar especificamente do trânsito ou transporte, ele
institui a necessidade dos gestores municipais, nas cidades com mais de 20 mil
habitantes, implementarem o plano diretor, que é responsável por instituir as políticas e
diretrizes que vão orientar a ocupação do espaço urbano e rural, pensando o seu
crescimento em até 20 anos. Nessa política, é importante associar os interesses coletivos
e individuais dos moradores para pensar o crescimento do município desde o aspecto
físico até o econômico e social.
Dez anos depois, em 1998, é instituído pela União o Código de Trânsito
Brasileiro. É nesse documento que até hoje nos baseamos para traçar desde como o
trânsito deve ser organizado até como os motoristas devem ser capacitados. A lei
apresenta 341 artigos e, ao longo dos anos, aconteceram algumas revogações e
inclusões. Um dos pontos importantes, consta logo na seção I, é a instituição do Sistema
Nacional de Trânsito, composto pelo Conselho Nacional de Trânsito; os Conselhos
Estaduais de Trânsito; os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; os órgãos e entidades executivos
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; a Polícia
Rodoviária Federal; as Polícias Militares dos Estados e as Juntas Administrativas de
Recursos de Infrações. Todos esses órgãos possuem como
“finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração,
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação,
habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do
sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos
e aplicação de penalidades”.
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(Brasil, 1998, art 5)

Como é possível observar, a centralidade dos veículos é apresentada logo nessa
parte inicial do texto, o que não muda ao longo da lei. Logo após apresentar as diretrizes
de todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, um capítulo inteiro é
dedicado as “Normas Gerais de Circulação e Conduta”. Ao todo, são 67 artigos e
somente cinco não se referem direta ou indiretamente a veículos automotores, são eles:
artigos 53 e 54 (que tratam dos veículos de tração animal); artigo 59 (que dizem respeito
à circulação de bicicleta na via pública); artigo 60 (responsável por classificar as vias
existentes na cidade) e o artigo 64 (que trata sob quais normas podem ocorrer provas e
competições desportivas em vias públicas). Não obstante, mesmo nos artigos que não
tratam diretamente dos veículos automotores, alguns apresentam alguma ligação
indireta com eles. Como, por exemplo, o artigo 58 que explicita que, quando não houver
nenhum tipo de infraestrutura destinada à bicicleta, elas podem circular pelas vias de
pista de mão dupla, mas atenta para o fato de que a prioridade é dos veículos
automotores.
Apesar de o CTB privilegiar o fluxo dos veículos automotores, nessa mesma lei,
mais precisamente no artigo 29, é estabelecido que os veículos de maior porte são
responsáveis pela segurança dos menores. O que, de alguma maneira, poderia sugerir
que os automóveis são responsáveis pela segurança de pedestres e ciclistas, por
exemplo. A preferência dos pedestres é também sinalizada no artigo 70, tópico que trata
da sinalização semafórica de controle de passagem. Além disso, o CTB penaliza com
multa grave aqueles motoristas que deixam de dar prioridade de passagem a pedestres e
veículos não motorizados. Muito embora o Código de Trânsito Brasileiro sinalize a
importância de pedestres e veículos não motorizados no trânsito, a centralidade dada ao
fluxo de carros e veículos mais pesados ainda é grande, principalmente, quando
tomamos como foco o plano das práticas cotidianas13.
Outra importante ação pública tomada pelo governo federal para o crescimento
das cidades foi a lei federal de n.º 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto das
13 No que concerne a centralidade dos automóveis no plano das práticas dos agentes de trânsito, pude
analisar isso em minha dissertação (Rocha, 2015). A preocupação dos guardas municipais nas ruas de São
Gonçalo era “fazer o trânsito fluir” e todas suas atenções estavam voltadas ao fluxo de carros e demais
automóveis. Uma das vezes que estava conversando com um guarda municipal sobre o trânsito do
Alcântara ele me disse uma frase que explicita bastante a centralidade dada aos carros: “O Alcântara é um
anel. Fechou um lado, fechou tudo. Isso aqui é igual veia e artéria, os carros são o sangue, e os pedestres
são a gordura. Nós temos que tirar a gordura, para não obstruir o caminho do sangue”. De acordo com sua
interpretação, assim como o médico tem que preocupar com o fluxo de sangue no corpo, o guarda
municipal deveria privilegiar a fluidez dos veículos nas ruas.
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Cidades. Mesmo que tal regramento não trate especificamente do trânsito ou a respeito
da mobilidade urbana, ele foi aprovado com um esforço coletivo e goza de grande
legitimidade social por ser entendida como uma tentativa de democratizar as gestões das
cidades brasileiras. Essa lei foi criada para regulamentar os artigos da Constituição
Federal que tratam da política de desenvolvimento urbano e da função social da
propriedade (Brasil, 1988, art 182; 183), regulamentando, ainda, o formato do Plano
Diretor, um instrumento de gestão obrigatório previsto desde a Constituição, mas que
ganha forma e conteúdo a partir dessa lei. A respeito do trânsito, o Estatuto da Cidade
cita no artigo 23, parágrafo XII, como competência da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: estabelecer e implementar política de educação para
segurança do trânsito.
Mesmo que não tenha grande enfoque na temática da mobilidade, endossar a
participação popular no Plano Diretor foi uma medida importante para pensar os fluxos
e movimentos nas cidades. Outro mérito do Estatuto da Cidade foi ressaltado por Emilia
Maricato (2011), quando ela enfatiza que ele é uma conquista social que consegue
inserir na agenda política nacional algumas questões importantes como, por exemplo, a
“democratização da mobilidade urbana”. Nesse âmbito, essa lei obriga o
desenvolvimento de “planos de mobilidade urbana” para municípios acima de 500 mil
habitantes.
Outra resposta às demandas dos movimentos sociais, logo após a aprovação do
Estatuto da Cidade, foi a criação do Ministério da Cidade, importante órgão de gestão
federal que passou a pensar a cidade de maneira integrada, levando em conta as
políticas de habitação, ordenamento urbano, saneamento, transporte e mobilidade
urbana. A partir de então, no início do governo Lula, portanto, a noção de mobilidade
urbana passa a aparecer quando se trata de políticas pensando os fluxos, movimentos,
deslocamentos e trânsitos na cidade. Com a criação do Ministério da Cidade, esse órgão
passou a ser o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito (estabelecido no
Código de Trânsito Brasileiro).
A presença da noção de mobilidade urbana, com a criação do Ministério das
Cidades, evidência quais eram as bases políticas que o primeiro governo de Lula (2003 2006) estava se sustentando: uma gestão popular e em diálogo com o movimento social,
que pretendia agregar noções importantes (já presentes em contextos internacionais)
para o planejamento urbano. É com a instituição do Estatuto das Cidades que a ideia de
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“direito à cidade” começa a aparecer também entre as normativas públicas, mais
precisamente no primeiro parágrafo do segundo artigo:
“garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações;”

Num próximo capítulo observarei como a ideia de “direito à cidade” é
incorporada pelo movimento social cicloativista e como podemos pensar esse conceito –
nascido a partir de Lefebvre (2010) – a partir de nosso sistema jurídico. Entretanto, é
importante destacar que tanto a concepção de mobilidade urbana quanto a de direito à
cidade foram incorporadas no plano do dever ser praticamente na mesma época. Ambas
as noções tendem a apontar para uma reforma urbana que pense o movimento e
circulação na cidade não mais privilegiando os carros e veículos automotores.
Em consonância com essa visão, foi instituída, em 2012, a “Política Nacional de
Mobilidade Urbana”, pela lei 12.587/12. A partir desse momento, os “planos de
mobilidade urbana”, que já vinha apontado desde o Estatuto das Cidades, ficam sendo
obrigatórios para cidades acima de 20 mil habitantes. Nesse sentido, as cidades deverão
desenvolver, por meio de um debate com os moradores, um projeto que pense a
circulação de pessoas e veículos no espaço público com planejamentos de curto, médio
e longo prazo. O desenvolvimento desse plano é a condição para que as cidades
recebam o financiamento federal para a implantação de projetos que visem o transporte
urbano. Portanto, assim como apontado no início, a Política Nacional de Mobilidade
Urbana segue o que Amorim (1978) apontou como desconcentração do poder público,
já que torna clara a necessidade da submissão da gestão municipal ao dinheiro e
diretrizes federais.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana apresenta 28 artigos e foi aprovada
pela então presidenta da república Dilma Roussef. Na primeira seção, que trata das
definições que são apresentadas na lei, o segundo parágrafo do quarto artigo determina
que mobilidade urbana é a “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e
cargas no espaço urbano”. De maneira geral, só com o que foi apresentado, a ideia de
mobilidade urbana não parece apresentar um distanciamento do privilégio de veículos
automotores. Entretanto, na sessão seguinte (que trata dos princípios, diretrizes e
objetivos) é possível observar uma mudança de conduta ao pensar a organização do

40

espaço urbano, principalmente se compararmos essa lei com o Código de Trânsito
Brasileiro.
Seção II
Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política Nacional de Mobilidade
Urbana
o
Art. 5 A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos
seguintes princípios:
I - acessibilidade universal;
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões
socioeconômicas e ambientais;
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de
transporte urbano;
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos
diferentes modos e serviços;
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e
logradouros; e
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.
Art. 6o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas
seguintes diretrizes:
I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do
uso do solo no âmbito dos entes federativos;
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte
individual motorizado;
III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
V - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de
energias renováveis e menos poluentes;
VI - priorização de projetos de transporte público coletivo
estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;
e
VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira
com outros países sobre a linha divisória internacional.
VIII - garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte
público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a
universalidade e a modicidade tarifária do serviço.
Art. 7o A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes
objetivos:
I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que
se refere à acessibilidade e à mobilidade;
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas
cidades; e
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.
(Ministério das Cidades, 2012, seção II, grifo meu)
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Observar os parágrafos que destaquei nessa seção da Política Nacional de
Mobilidade Urbana nos permite entender quais são as moralidades bases para as leis
implementadas até 2016, voltadas para pensar a organização da circulação no espaço
urbano. Apresentar as ideias de sustentabilidade, acessibilidade, gestão democrática e
privilégio dos transportes não motorizados e/ou coletivos no plano do dever ser não
aconteceu de repente. Como estou tentando mostrar, ouve um progresso na maneira de
se pensar a organização do trânsito desde a Constituição Federal de 1988. Vimos que foi
a partir do Código de Trânsito Brasileiro que começou a ter regras e normas sobre como
os usuários devem se portar nas ruas e estradas. Entretanto, com o estabelecimento do
Estatuto das Cidades, as noções de mobilidade e direito à cidade apareceram como
moralidades chave que instituíram uma nova forma de se pensar a organização da
circulação no espaço urbano.
Nesse sentido, percebe-se que para instituir uma lei acontecem debates em torno
de gramáticas morais e conflitos de interesses de atores que compõem a arena pública
(Cefai et all, 2011). Por isso, aqueles que conseguem sobressair e mobilizar suas
gramáticas morais nesse debate pode conduzir as ações públicas tomadas pelos gestores
e/ou guiar a opinião pública a respeito do que está ocorrendo. Como exemplo disso,
poderia citar o trabalho de Gusfield (1981), no livro “Drinking-Driving and the
Symbolic Order”. No livro, é enfatizado o debate ocorrido em torno dos problemas de
se conduzir alcoolizado nos Estados Unidos, no final do século XX. O autor destaca
como a visibilidade pública encarava a situação como problema individual do condutor
e de que forma a opinião pública passou a encará-lo enquanto um problema público,
principalmente, depois da década de 1970. Durante todo seu livro, é ressaltado como os
atores fazem uso de conhecimentos (científicos, jurídicos e culturais) para reconhecer
ou retirar sua responsabilidade no processo de construção do problema público.
Como mostra Gusfield (1981), a construção social dos problemas públicos
implica, também, uma dimensão histórica. No caso em questão, para entender como o
trânsito e a mobilidade passou a ser encarado enquanto um problema público, é preciso
observar quais são as ações públicas dos gestores implementadas em torno dessa
temática. Nessa parte do capítulo, procurei destacar que os regramentos federais
instituídos de 2001 até 2016 estão embasados por gramáticas morais que visam o
privilégio de veículos não motorizados e um maior investimento nos transportes
públicos. No próximo tópico, tratarei, ainda, como as ações públicas dos gestores
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ocorreram no plano das práticas, não só aquelas tomadas a partir da constituição de
1988, mas também todas as atitudes que marcaram a forma como o trânsito do Brasil é
orientado até hoje.
1.2 - “Morreu na contramão atrapalhando o tráfego”

A frase que intitula essa parte do capítulo é oriunda de uma música de Chico
Buarque chamada “Construção”, lançada em 1971, momento em que o cantor estava
exilado por conta da Ditadura. Essa música tem uma importância especial para o
contexto de protestos que se vivia contra o governo dos militares (1964 – 1985). Para
esse trabalho é interessante entender como a canção utiliza da troca de sentidos das
palavras nos seus versos. Uma única cena é descrita de três formas diferentes. O
operário sai de casa; despede-se da esposa e de seus filhos; passa o dia trabalhando na
construção civil (com seus olhos embotados de cimento, lágrima e tráfego); e, ao final,
morre no meio do passeio público e naufrago. A apoteose da canção não é a construção
civil, mas da construção poética que é feita para enfatizar que o trânsito e as condições
de trabalho levaram o operário à morte. Nesse sentido, um dos pontos relevantes nessa
canção é pensar como o trânsito vem sendo posto em prática. Independente de qual seja
a causa da morte do operário, é enfatizado que o importante não é sua vida e sim o fluxo
de carros. Na rua, o operário atravessa com seu passo tímido e bêbado e morre, na
contramão, atrapalhando o tráfego, o público e o sábado. Por meio do uso de ironia, o
autor da música retrata que o que se sobressai não é a vida humana, e sim as coisas,
sejam elas carros ou não.
Assim como aponta a letra da música, as ações públicas tomadas pelos gestores
federais, estaduais e municipais, desde antes da década de 1970 (período em que a
música foi lançada), privilegiam o fluxo de automóveis e veículos automotores. Como
foi ressaltado na parte anterior desse capítulo, as legislações sancionadas nos últimos
anos parece apontar um caminho contrário. Entretanto, é importante refletir de que
maneira é conduzido o plano das práticas. Por isso, nessa parte do capítulo irei orientar
minhas análises para pensar quais foram as medidas tomadas pelo poder público que
influenciam a maneira como se dá a circulação, o movimento e o transporte nas cidades
brasileiras até hoje. Assim como o título dessa sessão mostra, iremos perceber que, no
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que concerne as ações práticas dos gestores, a vida humana também pouco importa, ou
seja, o privilégio são dos veículos automotores.

1.2.1 - Rodoviarismo
A primeira vez que tive contato com a ideia de Rodoviarismo foi ainda na
graduação, em uma aula de Antropologia Urbana. Foi essa minha primeira oportunidade
de ler o clássico “Quando a Rua vira Casa”, de Arno Vogel e Marco Antonio Mello da
Silva (2017), meu então professor. Os autores, ao fazerem uma etnografia meticulosa
das ruas do Catumbi, mostram como o movimento e a circulação fazem parte da cidade.
Naquela aula, tratávamos do drama social que os moradores do Catumbi viviam ao
terem suas casas, ruas e comércios demolidos por conta de um urbanismo racionalista
que hipervalorizava as rodovias e grandes vias expressas em detrimento de outras
formas de locomoção. O projeto urbanístico de construção de um viaduto e túnel no
local foi priorizado, demolindo formas tradicionais de lazer e circulação do Catumbi.
Como enfatizam Veiga e Simões (2017):
“Através da tópica da renovação urbana, requalificação urbana,
revitalização, reestruturação e reordenamento do espaço público, os
planejadores justificaram intervenções radicais, deixando antever, com
seus eufemismos, o que consideração ser o bairro: o velho, o antigo, o
obsoleto, o desqualificado, o decadente, o desestruturado; a desordem,
em suma”
(Veiga e Simões, 2017, p. 20)
Nesse sentido, o rodoviarismo foi encarado, por muito tempo, como modelo
urbano de revitalização do espaço urbano. E sua imposição, por meio de um urbanismo
racionalista, muita das vezes, aconteceu privilegiando o fluxo de automóveis em
detrimento de outras lógicas circulatórias tradicionais e locais. Para entender como esse
modelo rodoviário foi privilegiado em detrimento dos demais, é preciso destacar como
se davam as tomadas de decisões em diferentes contextos sócio-históricos, tanto em
nível nacional como internacional.
Por exemplo, no fim do século XIX e início do XX, a difusão do automóvel
enquanto um veículo (que vendia a liberdade não possível de se conquistar nos trilhos
dos trens), por vezes, se confundia com a chamada segunda Revolução Industrial (entre
1860 – 1945). Isso porque aconteceu uma importante mudança no processo de
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manufatura, a produção deixava de ser, primordialmente, por máquina a vapor e passava
a ser por meio de um motor de combustão interna, o mesmo que move os automóveis.
Além disso, a invenção do fordismo como uma linha de produção também fez parte
dessas transformações. Portanto, Henry Ford, dono de uma companhia de automóveis,
foi um importante nome para fazer do carro um fenômeno do mercado de massa, mas
também para construir o processo de montagem que conhecemos hoje. Só com essas
informações a relação entre a difusão dos veículos automotores e o crescimento do
Capitalismo parece bem óbvia, ambos defendem uma utopia de liberdade, seja de
locomoção ou econômica (Maricato, 2008).
Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) a produção de automóvel já
se dava em larga escala, tanto que os Estados Unidos foram responsáveis por levar para
Europa uma frota de veículos automotores (incluindo tratores e terraplanagens) que
foram importantes para a vitória da aliança dos assim chamados países “Aliados”. Após
esse período, a frota usada na guerra foi vendida para países em desenvolvimento, como
o Brasil, por preços reduzidos para pagar em longa data. Ou seja, nessa época já havia
uma política de financiamento que favorecia a construção rodoviária como uma
modalidade de transporte em detrimento das ferrovias. Foi após essa guerra, também, o
momento em que o Brasil passou a não mais depender do dinheiro Britânico (que
incentiva e priorizava o ferroviarismo), mas a pedir financiamento para os Americanos
– que produziam automóveis em grande quantidade (Lagonegro, 2008).
Pensando no contexto nacional, a burguesia dona de empreiteiras conseguiu
mobilizar os legisladores e gestores para priorizar o rodoviarismo na construção das
políticas públicas. A partir do governo de Washington Luís (1926 – 1930), foram
criados os primeiros planos rodoviários, dando destaque para o Plano de Viação de
1931, o primeiro projeto nacional para transportes aprovado oficialmente. Nele as
estradas de rodagem aparecem como um meio de ligação com as estradas de ferro, que
já apareciam como um meio de transporte não tão rápido e que não atendia a todas as
necessidades. Portanto, a construção das rodovias começou a acompanhar os trajetos de
ferrovias já traçados e isso estimulava a disputa entre esses dois modelos de transporte
ao invés de estimular a integração intermodal (Lagonegro, 2008).
O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) foi criado em 1937,
durante o governo de Getúlio Vargas (1930 – 1945). Um ano depois, o Plano
Rodoviário Nacional aprovado visava integrar o território brasileiro por meio da
construção de estradas de rodagem. Portanto, a conciliação da pressão do capital
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internacional Americano (que já apontei acima) com os investimentos nacionais durante
a gestão de Vargas iniciou um período de decadência do sistema ferroviário, a partir da
década de 1940, e expansão crescente do Rodoviarismo.
“Ainda em seu primeiro governo, Vargas havia criado o DNER para pôr ordem
nos planos rodoviários. Todo o programa de expansão rodoviária foi feito
naquela época, quando passou a haver maior disponibilidade de recursos em
função do Fundo Rodoviário. Ao assumir o governo de Minas em 51, Juscelino
viu com clareza que era o momento de fazer a integração do estado através do
sistema rodoviário. Não tinha possibilidade de fazê-lo através do sistema
ferroviário, pois todas as estradas de ferro estavam decadentes, já que não
haviam recomposto seu material rodante nem reconstruído suas linhas desde a
guerra. A verdade é que a mentalidade era rodoviária, já naquela época como
hoje”.
(Lopes, Lucas apud Paula, Dilma Andrade de, 2010)

A avaliação do engenheiro Lucas Lopes apresenta a importância de dois
políticos brasileiros quando tomamos como foco a ascensão do rodoviarismo, Vargas e
Juscelino Kubitschek (JK foi presidente do Brasil entre 1956 – 1960). Ambos foram
gestores importantes para o desenvolvimento das indústrias automotivas no Brasil. O
primeiro, com suas medidas protecionistas, possibilitou a expansão das indústrias de
automóvel desde a manufatura das matérias primas até a criação das peças em território
brasileiro. Já o segundo conseguiu dar condições para que as indústrias tivessem
tecnologia suficiente para produzir carros totalmente nacionais.
Antes de assumir a presidência da república, JK implementou seus ideais de
integração durante o governo de Minas Gerais, o que concedeu um destaque às
empreiteiras mineiras construtoras de estradas de rodagem a nível nacional. Quando
Juscelino se tornou presidente, o setor de transporte rodoviário ganhou grande expressão
em seu Plano de Metas. Além da criação de novas rodovias e pavimentação das já
existentes, as metas de facilitar a instalação e produção das indústrias automobilística
foram muito importantes (Pereira e Lessa, 2011). A própria criação da nova capital
federal – Brasília – fazia parte desse incentivo ao rodoviarismo:
“No projeto de integração nacional, nasceu “a ideia do cruzeiro rodoviário”, que
seria a construção de grandes eixos rodoviários radiais, longitudinais e
transversais que interligassem a nova capital federal às capitais dos estados,
bem como os pontos extremos do território brasileiro.”
(Pereira e Lessa, 2011, p. 31)
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Como demonstra os autores, o rodoviarismo foi importante não só para o sistema
de transporte, mas também para o desenvolvimento da economia e expansão territorial.
O planejamento de Brasília aconteceu em conjunto com a construção das rodovias
radias (mapa 1), longitudinais (mapa 2) e transversais (mapa 3) que permitiam a ligação
de vários extremos do território com o centro do Brasil, onde foi planificada a cidade
para ser a nova capital.
Mapa 1 – rodovias que partem da Capital Federal em direção aos extremos do país.

Fonte:http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodoviasfederais Visto em fevereiro de 2019
Mapa 2 - rodovias que cortam o país na direção Norte-Sul.
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Fonte:http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodoviasfederais Visto em fevereiro de 2019
Mapa 3 - rodovias que cortam o país na direção Leste-Oeste.

Fonte:http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodoviasfederais Visto em fevereiro de 2019
O planejamento de muitas dessas rodovias - sejam elas radiais (BR 040, BR 020,
BR 070), longitudinais (BR 174, BR 153, BR 101) ou transversais (BR 230, BR 262,
BR 290) – aconteceu em consonância com a construção da atual capital federal.
Entretanto, a construção de muitas delas só foi acontecer durante a Ditadura Militar
(1964 a 1985). É o caso da Transamazônica (BR 230), que foi parte das chamadas
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“obras faraônicas” do regime militar. O governo de Emílio Médice (1969 – 1974) foi o
responsável por essas obras, principalmente, após a adoção do Plano Nacional de
Desenvolvimento. Nessa época o rodoviarismo passou a ser não só um sinônimo de
integração nacional, mas também um incentivo para essas grandes construções – a
construção Ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como Ponte Rio-Niterói, também
se deu durante essa época.
A partir de 1970, o crescimento da malha viária e do setor automotivo no país
sofreu grande estagnação consequência, também, da crise mundial do petróleo. A crise
econômica brasileira vivida desde o final da Ditadura Militar até a implantação do Plano
Real (1994) ajudou a deteriorar o sistema rodoviário e aumentar o desordenamento das
malhas urbanas (Lagonegro, 2008). No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 –
2002), junto com a privatização das grandes estatais, começou a concessão das rodovias
para o capital privado. Exemplo tratando disso se encontra na reportagem do Jornal
Folha de São Paulo, em 6 de fevereiro de 1997, que ressalta “Via Dutra vira vitrine da
privatização”14. Outro ponto de destaque dessa gestão foi a criação da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), uma autarquia federal responsável por regular as
atividades de exploração das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais.
O governo posterior, do presidente Lula (2003 – 2011), também continuou a
política de concessão das rodovias. Uma reportagem do Jornal “O Globo” enfatiza que,
em 2007, foram leiloadas 2,6 mil quilômetros de rodovias federais15. Em 2009, seu
governo abaixou a IPI dos carros para zero e a compra do carro financiado passou de
sonho para realidade para muitos brasileiros. No final do seu mandato, 18,5 milhões de
veículos foram emplacados16. Como visto na parte anterior desse capítulo, por um lado,
quando consideramos algumas medidas adotadas nas legislações, o governo Lula estava
sendo progressista ao implementar diversas leis e resoluções que incentivava uma
mobilidade urbana com “cidadania” e que privilegiasse os transportes não motorizados
sobre os motorizados. Entretanto, por outra perspectiva, seu governo continuou e
aumentou os investimentos na indústria automobilística responsável por aumentar a
frota de automóveis. Com essa ambiguidade das medidas tomadas durante o governo
Lula, não é de se espantar que a Política Nacional de Mobilidade e as demais leis
14 Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/2/06/cotidiano/48.html Visto em fevereiro de 2019
15 Fonte; https://oglobo.globo.com/economia/grupo-espanhol-ohl-leva-cinco-dos-sete-lotes-licitados-emleilao-de-rodovias-federais-4148977. Visto em fevereiro de 2019
16 Fonte: https://motorshow.com.br/dilma-destruiu-o-legado-de-lula-no-mercado-de-automoveis/ Visto
em Janeiro de 2019
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implementadas não tenham gerado tanto efeito prático para a diminuição dos acidentes e
congestionamentos nas cidades.
Essa ambiguidade de medidas tomadas pelo mesmo governo pode parecer
incoerente e, se focarmos estritamente na temática da mobilidade urbana, realmente é.
Entretanto, vale a pena voltar nas bases do início do governo Lula para pensarmos o
porquê de tais ações serem tão contraditórias. O ex-presidente tinha uma frase de efeito
que definia muito bem a intenção do seu governo: “Vamos tirar o Brasil da miséria”. Ou
seja, seu plano era poder dar a população considerada pobre oportunidades dantes nunca
tidas como, por exemplo, ter mais de uma refeição, poder ter uma casa, andar de avião
e, porque não, comprar um carro. Programas como “Bolsa família”, “Minha casa, minha
vida”, e a baixa do IPI dos automóveis eram para facilitar esse processo. Em seu
planejamento, isso além de fornecer comodidades impensáveis para classe mais pobre
do país, também iria aquecer a economia, gerando mais empregos, mais investimentos e
lucros.
Por outro lado, desde antes do Partido dos Trabalhadores assumirem a
presidência, a base partidária sempre esteve relacionada com os movimentos sociais.
Quando assumiram o governo, algumas pautas que pareciam ser urgentes foram levadas
a cabo, tornando-se leis e outros projetos. Esse foi o caso de quando pensamos a
organização do espaço urbano, por exemplo. Além dos movimentos sociais, intelectuais
que estavam pensando sobre as cidades foram chamados para debater em conjunto com
os gestores. Lembramos que a própria Emilia Maricato, já citada aqui, foi importante
para a consolidação do Estatuto das Cidades e foi ministra do Ministério das Cidades.
Nesse momento, as ideias de mobilidade urbana, direito a cidade e o privilégio do fluxo
de veículos não motorizados começaram a aparecer no plano do dever ser, mas, quando
observamos o plano das práticas, elas tiveram dificuldade de ser implementadas.
Essa análise nos ajuda a perceber que durante o Governo Lula havia
preocupações que eram concomitantes, mas que, em determinado momento, se
contradiziam. Mas, é importante perceber que as intenções contraditórias e
concomitantes não é algo exclusivo dessa gestão. O governo de governo de Washington
Luís (1926 – 1930), como já demonstrado, tinham ambigüidades de interesses de
investimento seja nas estradas de rodagem ou nas estradas de ferro já existentes. A
partir de Getúlio Vargas (1930 – 1945) - passando por Juscelino Kubitschek (1956 –
1960) e pela ditadura militar (1964 a 1985) - a ideia de investir em indústrias
automobilísticas passou a ser sinônimo de geração de emprego. Ou seja, todos os
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considerados grandes estadistas brasileiros se embasaram no rodoviarismo não com a
intenção ardilosa de privilegiar os automóveis ou prejudicar o trânsito nas cidades, mas
fizeram assim como um caminho para estimular o mercado de trabalho e a economia
brasileira. Além disso, todos esses gestores também focaram no rodoviarismo ao
proporem grandes construções de estradas e pontes como uma forma de visar à
expansão territorial.
Mas, seria ingênua focar somente nessas intenções. No Brasil, investir em obras
gigantescas (como, por exemplo, rodovias, pontes, túneis, expansão do consumo de
carros, etc) torna marcante o trabalho de um político em sua gestão, muito mais do que
fazer um Planejamento de Mobilidade Urbana. Poderia citar como exemplo o caso da
gestão de Haddad, na prefeitura de São Paulo (2013-2016). Sua atuação foi voltada para
privilegiar uma mobilidade ativa na cidade, ou seja, por bicicletas e a pé. Entretanto,
essa prática não foi bem quista pelos paulistanos, tanto que não se reelegeu. Ou seja, é
as construções visíveis a população que torna o político um grande estadista e que
facilita sua reeleição.
Portanto, observar os contextos sociohistóricos tanto a nível internacional como,
também, nacional nos ajuda a entender o porquê do rodoviarismo ser tão presente nas
políticas públicas adotadas no Brasil. Como vimos, independente da tendência política
do país (seja em períodos autoritários ou democráticos), o rodoviarismo compõe a
tônica das políticas de transporte, pelo menos, desde a década de 1930. Na próxima
parte desse capítulo irei destacar outras medidas tomadas por gestores municipais que
estão relacionadas com os deslocamentos e movimentos nas cidades, principalmente,
considerando os transportes públicos.
1.2.2 - Ônibus, “Baú”, “Busão”, “Buzu”, “Coletivo”, “Balaio” - Transportes
Públicos Urbano
Na parte anterior deste trabalho foi enfatizado que a prevalência do
rodoviarismo no Brasil está embasada por um conjunto de medidas políticas que se
sobressaíram em contrapartida de outras formas de deslocamento. Isso significa dizer
que os movimentos nas cidades se dão, sobretudo, por veículos automotores, sejam eles
individuais ou coletivos. Os nomes presentes no título dessa sessão são algumas gírias
existentes no Brasil para o mais famoso meio de transporte coletivo, público e urbano: o
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ônibus17. Assim como as várias nomeações dadas a esse modal, são diversas as
condições que os ônibus possuem nas regiões brasileiras. Nesse sentido, meu objetivo
nessa parte do trabalho será analisar de que forma se dá o deslocamento daqueles que
dependem dos transportes públicos urbanos no Brasil.
Para isso, tomarei como fonte algumas pesquisas que se realizaram sobre a
temática da mobilidade entre no ano de 2017. Uma delas é o Perfil dos Municípios
Brasileiros (Munic). Essa pesquisa é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), de dois em dois anos, e “efetua um levantamento pormenorizado de
informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições públicas
municipais”18. A outra pesquisa considerada foi realizada pela Confederação Nacional
dos Transportes (CNT), em 2017, tinha como intenção avaliar a percepção a respeito do
setor de transporte urbano e estabelecer um referencial comparativo com a pesquisa
realizada em 2006. Um diferencial da última investigação ressaltada é que ela foi
realizada em municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, ao contrário da
Munic, que considera os dados de todos os municípios brasileiros.
Para começar uma avaliação geral, a Munic de 2017 enfatizou quantos
municípios possuem a existência de ônibus para fazer o serviço de deslocamento
(Tabela V). A pesquisa enfocou ônibus intramunicipais (que transportam passageiros
apenas dentro do município) e intermunicipais (que consideram ônibus de outros
municípios, mas que também atendem a demanda dos habitantes urbanos).
Tabela V – Presença de transporte coletivo por ônibus

17 Para ter acesso a essas informações perguntei a colegas, que moram em diferentes estados brasileiros,
como se nomeia esse meio de transporte. Os colegas para quem perguntei moram no Ceará, Pernambuco,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasília, Goiânia e São Paulo.
18 Fonte: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/default.shtm Visto em
fevereiro de 2019
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Fonte: (IBGE/Munic, 2017)
Como é possível observar no gráfico, as regiões sudeste e sul são privilegiadas
no que concerne ao fornecimento de ônibus. Nas demais áreas (regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Norte), a falta de ônibus para o deslocamento entre os municípios é o mais
comum. A pesquisa também observou que
“ entre os 1 679 municípios com serviço de transporte coletivo por ônibus
intramunicipal, em 52,1% havia serviço de ônibus regulamentado por
concessão, em 15,0% por permissão, em 13,7% por autorização, em 16,3%
havia prestação do serviço diretamente pela prefeitura, e em 15,2% havia
prestação do serviço sem regulamentação.”
(IBGE/Munic, 2017, p. 45)

Considerando o tamanho da população, percebemos que a falta de serviço de
ônibus se dá, sobretudo, nas cidades com menos de 50 mil habitantes. Naquelas que
possuem mais de 100 mil habitantes, somente 4,1% não possuem nenhum tipo de
transporte coletivo e o serviço é, em sua maioria, intramunicipal. Tomando como ponto
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de partida essas cidades medianas e grandes (ou seja, com mais de 100 mil habitantes) a
pesquisa realizada pela CNT, também em 2017, observou que o transporte público
realizado por ônibus é o meio mais utilizado pela população.
Figura B: Modos de transporte mais utilizados segundo a pesquisa realizada pela CNT

Fonte:

http://www.cnt.org.br/Pesquisa/mobilidade-populacao-urbana.

Visto

em

fevereiro de 2017
Essa pesquisa analisou, também, qual parcela da população deixou de utilizar o
ônibus entre 2006 e 2017 (Figura N). Na análise desses dados, é ressaltado que esse
modal de transporte deixou de ser usado ou teve o uso reduzido, sobretudo, na classe A
(renda de mais de 15 salários mínimos) e na classe B (de 05 a 15 salários mínimo) com
um percentual de 47,8% e 43,6%, respectivamente.
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Figura N: Substituição dos ônibus nos anos 2006 e 2017

Fonte:

http://www.cnt.org.br/Pesquisa/mobilidade-populacao-urbana.

Visto

em

fevereiro de 2017
Além de ser possível observar um aumento do número de pessoas que deixaram
de utilizar os ônibus, é ressaltado, ainda, que os ônibus foram substituídos, sobretudo,
pelo carro (35,8%) e pela locomoção a pé (29,1%). O gráfico que mais nos interessa
nessa pesquisa são os motivos que provocaram as substituições do ônibus por outros
modais. Os cinco motivos mais destacados são: falta de flexibilidade dos serviços (rotas
e horários); preço elevado da tarifa/passagem; pouco conforto; elevados tempo de
viagens; e baixa confiabilidade (atrasos).
Figura M: Motivos que provocaram a substituição
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Fonte:

http://www.cnt.org.br/Pesquisa/mobilidade-populacao-urbana.

Visto

em

fevereiro de 2017
Tomando como base os dados já ressaltados, podemos observar que muitas das
cidades consideradas pequenas (com menos de 50 mil habitantes) não possuem serviço
de ônibus e, entre as consideradas médias (mais de 100 mil até 500 mil habitantes) e
grandes (acima de 500 mil habitantes), o fornecimento também não é dos melhores. As
reclamações que fizeram alguns optarem por algum modal individual está relacionado
com a inacessibilidade do preço das tarifas de transporte público; a uma melhor
qualidade dos ônibus; e a necessidade de previsibilidade durante o deslocamento
(atrasos, poucas rotas, elevados tempos de viagem).
Aqueles que ainda precisam andar de ônibus em seus deslocamentos se
submetem a ter contato com equipamentos depreciados, ou seja, que estão muito tempo
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em uso e, por isso, estão mais sujeitos a problemas mecânicos, pouco conforto e uma
má qualidade do serviço. Os dados da tabela L são provenientes do Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN) e consideram toda a frota de ônibus brasileira,
sejam eles dedicados ao transporte público ou não. Mesmo assim, podemos perceber
que 63 % da frota nacional possui mais de 10 anos de utilização.
Tabela L: Idade da Frota de ônibus e microônibus

Fonte:
http://www.transportes.gov.br/images/BIT_TESTE/Publica%C3%A7oes/Anuario_Estat
istico_de_Seguranca_Rodoviaria.pdf visto em fevereiro de 2019
Outro problema a ser considerado quando pensamos a utilização do ônibus no
transporte para as atividades diárias é a falta de previsibilidade do serviço, considerando
o grande tempo que se gasta dentro do modal e os possíveis atrasos. Para analisar essa
variável levarei em conta uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (IBOPE), em 2014. A pesquisa se chama “Avaliação do Transporte
Público” e, na metodologia, foram entrevistadas 2002 pessoas em 142 municípios
brasileiros. Apesar dos dados serem um pouco ultrapassados, essa pesquisa foi realizada
pensando o contexto vivido pós as jornadas de junho de 2013 (já apontada nesse
capítulo).
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Figura l: Tempo de deslocamento para cada modal

Fonte :http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/RSB%2027%20Mobilidade
%20Urbana%20Setembro%202015.pdf visto em fevereiro de 2019
Como é possível observar, a locomoção diária feita por ônibus é aquela que
gasta mais tempo para chegar ao seu destino (considerando o congestionamento, atraso
do modal e tempo gasto no trajeto). Nesse grupo, 22% leva mais que duas horas, 28%
de uma a duas horas e 51% até uma hora. Essa pesquisa apontou que, entre o amostral
que utiliza o ônibus, 44% afirmam que o fazem por ser o único meio disponível.
Embora a pesquisa tenha sido realizada em 2014, acredito que cinco anos depois os
números podem ter sido elevados no tempo de deslocamento e os ônibus ainda
continuam como a forma de transporte em que menos podemos estabelecer alguma
previsibilidade.
Nesse sentido, o motivo inicial das revoltas de 2013 não tem relação somente
com o preço das passagens e, sim, com a qualidade do transporte público que é
destinado à massa trabalhadora brasileira. Nos dados apontados aqui, vimos que as
classes A e B podem se dar ao luxo de optar por não andar mais de ônibus, entretanto,
essa não é a realidade de grande parte da população. Mesmo diante dos problemas
vividos nesse modal, os coletivos ainda continuam sendo o único meio de transporte
disponível para muitos brasileiros. Em alguns casos - como cidades com menos de 50
mil habitantes e nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – há, ainda, uma escassez
no fornecimento do transporte público.
A intenção de mostrar o contexto geral no qual se apresentam os ônibus
disponíveis para grande parte da população foi para reforçar que a ênfase no
rodoviarismo e nos transportes automobilísticos, mesmo sendo coletivos, continuam
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trazendo uma série de prejuízos ao citadino como, por exemplo, a falta de
previsibilidade ao andar de transporte público, grande tempo ao se deslocar e o desgaste
ao se locomoverem em ônibus em condições precárias. Na próxima parte, vou ressaltar
como se dão os problemas de fornecimento do transporte público em contextos locais.
Para isso, irei levar em conta as cidades de Natal, Porto Alegre, Goiânia – capitais que
foram pioneiras nas manifestações contra o aumento da passagem em 2013. A
finalidade dessa análise é ressaltar que contextos tão distantes e diversos possuem
problemas parecidos quando se trata do deslocamento por ônibus. Além disso, enfocarei
quais são os atores envolvidos nos debates que acontecem na arena pública desses locais
a respeito da temática do trânsito e da mobilidade.
1.2.2.1 - Natal
O sistema de Transporte Público na capital do Rio Grande do Norte é realizado
por um regime de concessão dada a seis empresas que operam 80 linhas de ônibus
destinadas a diferentes partes da cidade. A ideia de uma concessão é um contrato feito
entre a gestão municipal e uma empresa privada, segundo a qual a primeira transfere a
execução de um serviço público. Como foi mostrado anteriormente na pesquisa Munic
feita pelo IBGE em 2017, entre as cidades que possuem o fornecimento de transporte
público por ônibus, 52,1% delas utilizam concessões para oferecer o serviço. Entretanto,
como mostra o artigo 175 da Constituição Federal, essa concessão deve ser feita
mediante uma licitação, o que não acontece no caso de Natal.
Por conta disso, as linhas de ônibus funcionam por meio de uma concessão
contratada sem licitação, algo que não está de acordo com as regras prevista pelo poder
executivo federal. Na legislação municipal a concessão do serviço de transporte público
está prevista, mas sem a obrigação de uma licitação. Isso faz com que o contrato se
estabeleça antes de acontecer uma disputa entre as empresas privadas que possam
prover o serviço. Para aqueles que dependem de ônibus para se locomover isso significa
que a empresa contratada terá um controle mais fácil sobre quais condições os ônibus
irão circular, já que não há um controle municipal que fiscalize os equipamentos
depreciados.
Uma reportagem publicada pelo portal G1 em janeiro de 2019 mostra que o
prefeito sancionou no início do ano a chamada “lei do transporte público”, que irá
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regulamentar o sistema de transporte coletivo e fazer a primeira licitação do serviço 19.
Contudo, o prefeito apresentou vetos parciais algumas emendas e, por causa disso, o
projeto de lei volta ao poder legislativo para ver se são aprovadas ou não tais sanções do
prefeito. De acordo com a reportagem, o Ministério Público imperou uma ação civil
exigindo uma licitação em 1999, mas um projeto de lei só começou a ser elaborado em
2013. Desde então, acontece essa discussão entre o legislativo e executivo e já foram
elaborados três projetos de leis.
Enquanto tais disputas acontecem entre os gestores públicos, aqueles que
dependem de ônibus para se locomover precisam se submeter às condições precárias
dos veículos. Além de a frota ser antiga e não possuir ar condicionado, falta na cidade à
instalação de paradas de ônibus ou abrigos de ônibus, como se chama por lá. O jornal
“A tribuna do Norte” fez uma reportagem em junho de 2017 com a seguinte chamada
“Passageiros de ônibus enfrentam sol e chuva”. A reportagem começa com a fala de
uma mulher reclamando das condições em que os passageiros ficam expostos:
“É constrangedor. Eu costumo esperar entre 15 e 20 minutos, porque já sei os
horários dos ônibus. Mas, como eles, às vezes, não seguem os horários direito,
chego mais cedo para garantir. Ficamos aqui expostos, debaixo de sol e chuva.
Hoje está nublado, tá bom. Mas, pego ônibus aqui diariamente e é uma situação
horrível”
(Fonte:http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/passageiros-de-a-nibusenfrentam-sol-e-chuva/384696 Visto em fevereiro de 2019)
A mulher expressa sua insatisfação perante o serviço prestado, mesmo não tendo

que esperar muito tempo, ela mesma ressalta que os ônibus não seguem os horários
previstos e isso também contribui para a ausência de previsibilidade a que os
passageiros estão submetidos. Esse mesmo jornal tem uma reportagem mais recente,
publicada no dia 13 de fevereiro de 2019, informando que as empresas querem um
reajuste na tarifa de ônibus para R$ 3,90 (atualmente custa R$ 3,65)20. Como já
informei, em 2012, um aumento no preço da passagem gerou a “Revolta do Busão”. A
autora Raquel Silva (2017), já ressaltou em sua tese de doutorado que essa manifestação
tem relação não somente com o aumento do preço da tarifa, mas com um conjunto de
medidas políticas que estavam sendo tomadas naquele momento. Entretanto, as
19 Fonte: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/01/03/prefeito-de-natalsanciona-lei-do-transporte-publico-mas-veta-quatro-emendas-de-vereadores.ghtml Visto em fevereiro
de 2019.
20Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/empresas-querem-aumento-na-tarifa-de-a-nibusem-natal-para-r-3-90/439064 Visto em fevereiro de 2019
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péssimas condições de mobilidade urbana que os trabalhadores foram submetidos foi o
estopim para um conjunto de indignações. Em 2013, o segundo município que teve,
também, manifestações ligadas ao aumento da passagem foi Porto Alegre, cidade que
enfocarei na próxima parte.
1.2.2.2 - Porto Alegre
No outro extremo do Brasil, a capital do Rio Grande do Sul teve o primeiro
contrato de licitação da história da cidade para operação do sistema de transporte
público em 2016. Nesse novo contrato é determinado que esteja instalado ar
condicionado em toda a frota, até 2026. É ressaltado ainda que a frota deve ser acessível
a deficientes e que será preciso diminuir a lotação de passageiros. Em relação ao tempo
de apreciação dos ônibus foi estabelecido que eles não podem ter mais que 10 anos de
vida útil.
Segundo dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), que
fiscaliza os transportes públicos na cidade, atualmente são 1.715 ônibus circulando. Em
fevereiro de 2019 fazem três anos que o novo contrato está em vigor. O Jornal local
Gaúchazh fez uma avaliação das mudanças nesse período na reportagem intitulada “As
empresas estão cumprindo as regras da licitação do transporte público?”. Segundo a
reportagem:
“De um lado, o cenário é pouco positivo para as concessionárias, que já acumulam
um prejuízo de R$ 140 milhões e a perda de 2,7 milhões de passageiros equivalentes
– aqueles que pagam a tarifa – desde a assinatura do contrato, segundo dados da
Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP). Do outro lado, usuários
reclamam da qualidade do sistema, citando problemas como superlotação, atrasos e
falta de ar-condicionado nos veículos.”
(Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/02/as-empresasestao-cumprindo-as-regras-da-licitacao-do-transporte-publicocjs6ec36c00u101liau1nxroi.html Visto em Fevereiro de 2019)

Esse mesmo portal de notícias anunciou em outra reportagem que a partir de
março de 2019 aconteceu um novo aumento nas passagens de ônibus de R$ 4,30 para
R$ 4,7021. Segundo essa matéria, um levantamento feito pelo DIEESE aponta que esse
reajuste (de 9,3% ) corresponde a mais que o dobro da inflação prevista para o período
21 Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/02/estudo-aponta-aumento-de-117027-em-25-anos-caso-passagem-de-onibus-chegue-a-r-470-em-porto-alegrecjsdjint605cu01liyc8it6w1.html Visto em fevereiro de 2019
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(3,57%). O elevado aumento acompanha um descontentamento em relação ao serviço
prestado ao consumidor, como revela a fala da dona de casa que é destacada na
reportagem: “Se o serviço tivesse mais qualidade, não seria ruim pagar este preço. Mas,
atualmente, deixa muito a desejar”. Essa realidade também possui semelhanças com a da
capital de Goiás, cidade enfocada a seguir.
1.2.2.3 - Goiânia
O transporte coletivo na capital de Goiás é operado por um consórcio de 20
empresas privadas e outra parte por uma empresa pública chamada Metrobus. A
Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) é a responsável por
fiscalizar as mais de 200 linhas de ônibus que essas empresas possuem. O último
aumento na tarifa aconteceu em fevereiro de 2018, quando a passagem passou de
R$3,70 para R$ 4,00. Nessa mesma época, o Ministério Público do Estado de Goiás
entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o presidente da CMTC,
segundo qual ele não estaria exercendo sua função de organizar e gerenciar o serviço de
planejamento do transporte público. Essas informações estão presentes em uma
reportagem do portal G1 de notícias, publicada em janeiro de 201822. Ainda conforme a
reportagem, a falta de comprometimento na fiscalização estaria refletindo em uma
desorganização do sistema de prestação de serviço oferecido pelas empresas
concessionárias.
Essa mesma observação sobre a má qualidade do serviço de transporte para
aqueles que dependem de ônibus também foi apontada numa pesquisa realizada pelo
Instituto Federal de Goiás (IFG), durante o ano de 2018. Essa investigação foi
coordenada pelo especialista em Transportes, Marcos Rothen e contou com a
participação de 12 estudantes do curso de Engenharia de Transportes. A pesquisa tinha
como objetivo avaliar a qualidade do transporte coletivo de passageiro oferecido na
Região Metropolitana de Goiânia e as informações que estou tratando nesse trabalho
foram retiradas do site da Instituição23.

22 Fonte: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/passagem-de-onibus-sobe-para-r-4-na-grande-goianiadecide-cdtc.ghtml Visto em fevereiro de 2019
23 Fonte: https://www.ifg.edu.br/ultimas-noticias-campus-goiania/10965-pesquisa-avalia-a-qualidadedo-transporte-coletivo-da-regiao-metropolitana-de-goiania Visto em fevereiro de 2019
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“De acordo com a pesquisa, o sistema de transporte coletivo da região
metropolitana de Goiânia apresenta os mesmos problemas que, em geral,
encontramos nas demais cidades brasileiras, ônibus em bunching, ou seja, em
comboio, que compreende uma oferta excessiva de veículos e posteriormente a
falta de veículos em determinados horários e pontos; e “buraco” nas linhas, ou
seja, quando fica muito tempo sem passar ônibus. ‘O que falta no transporte
coletivo da rede metropolitana de Goiânia é um planejamento e controle
adequados. Há um desinteresse das empresas em relação aos passageiros’, frisa
o professor Marcos Rothen”.
(Fonte:https://www.ifg.edu.br/ultimas-noticias-campus-goiania/10965-pesquisaavalia-a-qualidade-do-transporte-coletivo-da-regiao-metropolitana-de-goiania
Visto em fevereiro de 2019)

Como é possível observar, mesmo se tratando de cidades tão distintas do país, os
problemas em relação ao fornecimento do transporte público parecem ser os mesmos.
Uma má qualidade das frotas (com muito tempo de uso, sem ar condicionado), falta de
previsibilidade nos horários das linhas (acarretado por atrasos e buracos nos horários) e
problemas quanto à gestão e fiscalização das empresas privadas que oferecem o serviço.
O caso de outras capitais parece não ser diferente. No plano prático, para a definição do
preço das tarifas e das condições dos ônibus, muitas das vezes, sobressaem-se os
interesses das empresas de ônibus e dos gestores.
No caso do Rio de Janeiro, podemos observar que além dos interesses dos
empresários e políticos influenciarem no preço das passagens, há inúmeras denuncias de
enriquecimento ilícito de ambas as partes. Como, por exemplo, a reportagem do portal
G1, publicada em julho de 2017, evidencia que o ex-governador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, recebeu R$ 122 milhões de propina de empresas de ônibus por
possibilitar o aumento no preço das tarifas24. Em 2013, em resposta as jornadas de
junho, a câmara de vereadores da cidade do Rio de Janeiro emplacou uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as empresas de ônibus. Apesar do
relatório oficial da CPI dos Ônibus apontar o mantimento da licitação atual, as
investigações apontam indícios de superfaturamento das despesas e subfaturamento das
receitas, o que justificava o aumento irregular das tarifas 25. Já a Operação Ponto Final26,
24 https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/cabral-recebeu-r-122-milhoes-de-propina-de-empresasde-onibus-diz-denuncia-da-lava-jato.ghtml Visto em maio de 2019
25 Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/cpi-do-onibus-no-rio-tem-2-relatorios-um-oficialquer-manter-licitacao-atual-outro-da-oposicao-ve-mafia-nos-transportes.ghtml Visto em Janeiro de 2019
26 Essa operação foi considerada um desdobramento da Operação Lava Jato no estado do Rio de Janeiro
e tinha o objetivo de investigar os pagamentos de propina no transporte público durante o mandato do exgovernador Sérgio Cabral.
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realizada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, mostrou que o esquema
de propina nas licitações dos transportes do Estado do Rio de Janeiro tinha um custo
mensal de R$ 1,2 milhão, usados para pagar seguranças, funcionários e as taxas de
propina27.
Mostrar como estão as condições de fornecimento do transporte público em
diferentes cidades brasileiras foi importante para perceber que o problema público não é
único de uma só localidade. Ou seja, as dificuldades de gestão a respeito da mobilidade
urbana continuam a prejudicar o citadino por conta da falta de previsibilidade ao andar
de transporte público, do grande tempo ao se deslocar e do desgaste ao se locomoverem
em ônibus em condições precárias. Além disso, essa descrição foi importante para
entender quais são os atores envolvidos no debate da arena pública desses locais sobre a
questão do trânsito e mobilidade urbana, principalmente, pós “Jornadas de Junho de
2013”. Como vimos, em nenhum desses lugares as ações públicas dos gestores visaram
ampliar e facilitar o acesso ao transporte público de ônibus, nem buscar implementar
ações empregando o transporte não motorizado. Na próxima parte desse capítulo
continuarei ressaltando como se dá as ações dos gestores a respeito do trânsito e
mobilidade no plano prático, enfocando, principalmente, em relação aos planos de
mobilidade e campanhas publicitárias.
1.3 - Planos de Mobilidade e Campanhas
Foto K: Amsterdã em 1971 e em 2014

27 Fonte: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/esquema-de-propina-nos-transportes-do-rio-tinhacusto-mensal-de-r-12-milhao-diz-mpf.ghtml Visto em Janeiro de 2019.
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Fonte: https://bhcyclechic.files.wordpress.com/2015/07/amsterdam.jpg Visto em
Janeiro de 2019
Atualmente, Amsterdã é conhecida como uma das cidades mais cicláveis do
planeta. Uma reportagem do portal G1 mostra que 84% das pessoas têm uma ou mais
bicicletas no país28. Entretanto, essa mesma matéria, publicada em 2014, enfatiza que nem
sempre foi assim. A foto K, por exemplo, nos ajuda a traduzir a mesma coisa, ou seja, na
década de 70 na rua a circulação era majoritária de carro. Quarenta anos depois vemos que
essa realidade mudou, o deslocamento é maior de pessoas e bicicletas. A reportagem
supracitada ressalta que o que fez os governos holandeses mudarem suas políticas de
mobilidade foi, principalmente, o grande número de acidentes, com número significativo de
vítimas crianças, e os congestionamentos. As ações tomadas foram diminuir a velocidade
nas vias públicas, melhorar as condições dos transportes públicos e incentivar o uso de
bicicletas para a locomoção.
É lógico que o contexto de Amsterdã se diferencia muito do que vivemos no
Brasil, de modo que não é minha intenção fazer nenhum tipo de comparação.
Entretanto, quero enfatizar que algumas medidas parecidas foram tomadas, por
exemplo, durante a gestão de Fernando Haddad, na cidade de São Paulo: ele aumentou
no número de ciclovias e diminuiu a velocidade nas marginais e grandes vias expressas.
Essas ações fizeram parte do Plano de Mobilidade desenvolvido pelo prefeito e, por
28 http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/07/acidentes-de-transito-incentivaram-o-uso-debicicletas-na-holanda.html Visto em Janeiro de 2019
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conta disso, a cidade passou a ser reconhecida nacionalmente como uma das primeiras a
instituir uma política que seguisse os regramentos federais. Mesmo que tal medida tenha
representado uma queda no número de acidentes com mortes29, grande parte da
população, mais precisamente 53% dos moradores de São Paulo, eram contra essa
redução de velocidade na época de sua implementação, como mostra uma pesquisa feita
pelo IBOPE e divulgada pelo portal G130. O gestor posterior, João Dória, revogou essas
medidas e, além de diminuir as ciclovias já construídas, aumentou o limite de
velocidade máxima que é permitida circular com automóveis nas ruas, contrariando o
que a Política de Mobilidade Urbana induz e deixando claro que o que interessa é o
fluxo de automóveis.
Já ressaltei anteriormente que, após o ano de 2012, com a implantação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana, os prefeitos possuem obrigação de elaborar
planos de mobilidade para seus municípios. De acordo com a Política Nacional de
Mobilidade Urbana31, as cidades teriam um prazo até abril de 2015 para se adequar.
Entretanto, essa data já foi adiada duas vezes, uma para abril de 2018, depois para abril
de 2019 e, novamente, sem um prazo específico. Uma reportagem feita pelo portal G132,
em setembro de 2018, mostra que menos de 6% dos 3.342 municípios que deveriam
adaptar as essas condições ainda não tinham apresentado seus planos ao Ministério das
Cidades (até a data da reportagem). Quando tratamos das capitais, a realidade é trazida
no mapa D, logo abaixo:
Mapa D – capitais dos estados brasileiros que possuem plano de mobilidade

29 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/acidentes-com-mortes-nas-marginais-diminuem-52em-12-meses.html Visto em Janeiro de 2019
30 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/09/53-dos-moradores-de-sao-paulo-sao-contra-reducaode-velocidade.html Visto em Janeiro de 2019
31 É importante lembrar, também, que o atual presidente, Jair Bolsonaro, está procurando implementar
políticas que contrariam essa legislação como, por exemplo, a diminuição da fiscalização da velocidade
máxima em rodovias, com a suspensão de instalação de radares.
32 https://g1.globo.com/globonews/noticia/2018/09/04/menos-de-6-das-cidades-brasileiras-tem-planode-mobilidade.ghtml Visto em Fevereiro de 2019
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Fonte:https://g1.globo.com/globonews/noticia/2018/09/04/menos-de-6-das-cidades-brasileirastem-plano-de-mobilidade.ghtml Visto em Fevereiro de 2019

A reportagem realça que 40% das capitais dos estados brasileiros ainda não
possuem Plano de Mobilidade e somente Porto Velho não informou como está a
elaboração. Como foi enfatizado já aqui, os regramentos federais elaborados desde 2001
até 2018 com o foco na circulação no espaço urbano visam o privilégio de veículos não
motorizados e um maior investimento nos transportes públicos. Entretanto, como estou
tentando demonstrar, no plano das práticas as ações dos gestores continuam a privilegiar
a circulação de veículos automotores e individuais.
Ainda no plano das práticas, outras ações públicas tomadas pelos gestores com
grande frequência são as campanhas publicitárias e educativas para o trânsito. Nelas o
enfoque não é privilegiar a circulação dos veículos automotores, mas, sim,
individualizar o problema social dos acidentes de trânsito, mostrando que cabe aos
usuários resolverem essa problemática.
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Recentemente, um vídeo elaborado pelo DETRAN do estado do Paraná foi
amplamente difundido nas redes sociais. É um vídeo de 30 segundos que mostra alguns
corpos no Instituto Médico Legal (IML) se levantando, alguns acreditando que estavam
diante a um pesadelo e outros mostrando que tinham morrido por acidente de trânsito,
cada um por motivo diferente (beber dirigindo, dormir ao volante e ultrapassar a
velocidade permitida). O que é interessante é a frase final do vídeo: “Respeite os limites
de velocidade, viva o trânsito com educação e respeito”. Essa campanha, assim como
outras que pude observar, é uma forma de provocar no motorista uma nova
sensibilidade a respeito dos acidentes de trânsito. A intenção é mostrar para o motorista
que o problema não é apenas do outro e, sim, de uma coletividade da qual cada condutor
também faz parte. Além disso, a frase traz valores morais - educação e respeito – que
devem ser adotadas ao se deslocar no espaço público.
A relevância dos valores morais em campanhas como essa é algo que tem me
intrigado desde minha pesquisa do mestrado, que acompanhei o trabalho dos guardas
municipais de São Gonçalo. Em 2014, no terminal de ônibus que fica no centro do
Alcântara havia um cartaz que ficava pendurado nos bancos

Foto tirada por Talitha Mirian do Amaral Rocha
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A foto acima foi tirada de dentro do terminal de ônibus que fica no Alcântara e é
oriunda de uma campanha realizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte
Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. A campanha prega a gentileza, não só nos
transportes públicos, mas no trânsito de uma maneira geral. Naquela época a campanha
“gentileza gera gentileza” era vista por mim como parte das relações de troca que fazem
parte do cosmus em que os guardas viviam. Posteriormente, comecei a entender que
essa gentileza também se constitui como um valor moral que a campanha busca
introduzir a fim de produzir uma nova sensibilidade social entre os motoristas e demais
agentes do trânsito.
Nessa perspectiva, a solução para os acidentes estaria na mão de cada um que
está se movimentando pela cidade e, por isso, é importante que toda coletividade “faça
sua parte”, mesmo que os gestores estejam se isentando em adotar posturas que
diminuam o índice de colisões e tragédias no trânsito. Como estou ressaltando no
capítulo, as leis que visam reduzir os acidentes tem relação com uma nova forma de
gestar a circulação nas cidades. Os valores morais embasaram as sanções das
legislações federais (a partir de 2001 até 2016) procuram privilegiar os transportes
coletivos e não motorizados. Entretanto, pouca coisa é feita pelos gestores no plano da
prática para seguir o que está previsto no plano do dever ser. Para reduzir os acidentes e
os congestionamentos a publicidade é ação pública mais adotada.
As campanhas voltadas para o trânsito se concentram, sobretudo, em duas
épocas do ano. A primeira delas é em Maio, conhecida como Maio Amarelo, que faz
parte de um movimento internacional criado pelas Organizações das Nações Unidas
(ONU), em 2011, com o objetivo de privilegiar a conscientização para redução de
acidentes de trânsito. Cada ano tem uma frase temática e os participantes vão desde
gestores até ONG’s. Em 2018 a frase usada foi “Nós somos o trânsito” e em 2017 foi
“Minha escolha faz a diferença”. Perceba que ambas as sentenças têm o objetivo de
incluir todos os usuários dentro do problema, não para mostrar que eles fazem parte do
espaço urbano e podem contribuir para solucionar a questão, mas para enfatizar que a
resposta para acabar com os acidentes de trânsito está nas mãos de cada citadino. Outra
semana importante para as campanhas de trânsito é a Semana Nacional de Trânsito, que,
em 2018, foi entre 18 e 25 de setembro, e, normalmente, traz o mesmo tema apontado
durante o mês de maio. Trarei abaixo duas outras imagens utilizadas em campanhas
durante essas épocas que nos ajudarão a entender de que maneira os usuários do trânsito
são incluídos nas publicidades.
69

Foto G: Imagem de campanha da Semana Nacional do Trânsito

Fonte: http://www.farrapo.com.br/noticia/2/4979/Campanha-alerta-motoristassobre-consumo-de-drogas-e-direcao.html?i=5 Visto em Janeiro de 2019
Foto T: Imagem da campanha Maio Amarelo

Fonte: https://www.maioamarelo.com/peca-publicitaria-da-campanha-maio-amarelo2018-e-premiada-no-midia-festival/ Visto em Janeiro de 2019.
A primeira imagem foi divulgada na Semana Nacional do Trânsito de 2015 e
traz um caminhão tombado e uma cantora a frente. A frase realçada é “Sua vida vale
muitos quilômetros pela frente. Seja Prudente.”. Assim como em outras campanhas já
destacadas aqui, essa também aciona um valor moral – prudência - para introduzir uma
70

nova sensibilidade na maneira dos motoristas conduzires. Já a imagem T, divulgada na
campanha Maio Amarelo de 2018 tem como destaque “O trânsito é feito de gente. E a
gente merece respeito”. Como nas campanhas já mostradas, o destaque é dado para a
moralidade – respeito – que deveria ser levado em conta ao se deslocar no trânsito e
cabe ao usuário do trânsito se responsabilizar em resolver os problemas de acidente de
trânsito.
Dessa forma, podemos perceber que as leis e políticas federais apontam que os
gestores devem tomar as seguintes medidas para amenizar os efeitos dos acidentes e
congestionamentos: o privilégio de veículos não motorizados, um maior investimento
nos transportes públicos e aumento nas campanhas educativas para o trânsito.
Entretanto, no plano da prática, o que podemos ver é que somente essa última premissa
é aquela que é mais seguida pelos governantes. A adoção de campanhas de
conscientização é importante para a redução de acidentes e congestionamentos, mas,
nesse caso, elas estão sendo apontadas como as únicas medidas adotadas pelos gestores,
visando, principalmente, repassar o problema para o usuário resolver a situação e não
incluí-lo num conjunto de medidas que podem mudar essa problemática.
Ao contrário do caso de Amsterdam, ressaltado no início dessa parte do capítulo,
os gestores brasileiros não procuram adotar medidas que incentive o uso de veículos não
motorizados. Como foi visto, muitos prefeitos de cidades brasileiras ainda não
realizaram os planos de mobilidade urbana, exigidos desde 2012, e a atual gestão
federal está incentivando medidas contrarias a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Em contra partida, todas as esferas (municipal, estadual e federal) fazem campanhas
publicitárias com o foco nos problemas causados pelos acidentes de trânsito. Nesse
sentido, além de uma culpabilização, acontece, principalmente, uma individualização do
problema público realçando que cabe ao citadino resolver e diminuir os acidentes de
trânsito.
Pelo panorama geral dos transportes e da mobilidade urbana que estou tentando
mostrar, vimos que os transportes públicos por ônibus são a forma mais comum de
deslocamento, principalmente, na classe trabalhadora com menos de 5 salários mínimos.
Entretanto, a qualidade desses veículos, a falta de previsibilidade e alta tarifa fazem com
que, muita das vezes, muitas pessoas busquem outras opções de deslocamento. Além
disso, cabe relembrar que em grande parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste há, ainda,
uma dificuldade de acesso a esse modal. Para finalizar esse capítulo, irei refletir sobre as
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soluções (informais ou não) encontradas pela população para circular nas cidades
Brasileiras.

1.4 - Soluções para Mobilidade Urbana?
A pesquisa Munic feita pelo IBGE em 2017, já destacada anteriormente,
mostrou que os ônibus estão mais presentes nas cidades do Sudeste e Sul do país. Logo
depois que o relatório dessa pesquisa foi lançada, em junho 2018, o portal G1 fez uma
reportagem com o seguinte título: “88% dos municípios que têm transporte por ônibus
descumprem lei de acessibilidade, diz IBGE”33. A reportagem foca em mostrar que a lei
de acessibilidade, que exige que toda frota de ônibus do país seja acessível a deficientes,
foi cumprida em apenas 11,7% dos municípios que possuem o serviço intramunicipal
(coletivos que atendem somente a cidade). Entretanto, outras informações presentes são
relevantes para o contexto geral que estou tentando desenhar. Dentre os 5570
municípios brasileiros, apenas 30,1% (1679) contam com ônibus intramunicipal. Alguns
municípios com menos de 20 mil habitantes possuem o acesso a coletivos
intermunicipais que atendem à necessidade de deslocamento entre seus bairros. Mesmo
assim, a falta de ônibus e os problemas existentes nesse modal fazem com que as
cidades procurem outros meios de se deslocar, como é possível observar no mapa T,
presente na referida reportagem e que seguem os dados do IBGE.
Mapa T – Outros meios de transporte existentes em cada região

33 https://g1.globo.com/economia/noticia/88-dos-municipios-que-tem-transporte-por-onibusdescumprem-lei-de-acessibilidade-diz-ibge.ghtml Visto em fevereiro de 2019.

72

Fonte:

https://g1.globo.com/economia/noticia/88-dos-municipios-que-tem-transporte-por-onibus-

descumprem-lei-de-acessibilidade-diz-ibge.ghtml Visto em fevereiro de 2019.
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Como é possível observar no mapa, nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste
- que possuem a menor presença de ônibus (intramunicipais ou intermunicipais) - as
formas de deslocamento alternativas se dão, sobretudo, por vans, táxis e mototáxi. A
pesquisa mostra, ainda, que quase metade das cidades brasileiras (2560 municípios)
possui o mototáxi como alternativa de transporte. Os dados mostrados pelo IBGE não
consideram os dados da circulação feita por meio de transporte por aplicativo, como o
Uber, uma multinacional americana que presta serviços de transporte privado urbano.
Entretanto, a partir do mapa acima podemos ter uma noção das alternativas que foram
construídas para a falta de transporte público acessível e de qualidade para as massas.
O doutor Hernan Mamani (2016), por exemplo, já estudou como aconteceu a
consolidação dos transportes informais no Rio de Janeiro durante a década de 1990,
sobretudo pelas vans. Daniel Hirata (2010), também analisou o advento das vans
enquanto um transporte clandestino que faziam parte de uma rede de mercado informal
na cidade de São Paulo. Outras pesquisas já foram feitas procurando entender os
transportes e movimentos em ônibus, trens e metrôs 34, mas, até agora, não consegui
encontrar nenhuma pesquisa de doutorado que utiliza a etnografia para procurar
entender os conflitos em torno da mobilidade urbana pelo olhar dos mototáxis, como
pretendo fazer nessa tese. O interessante dessa pesquisa ressaltada pelo portal G1 (mapa
T) é que essa alternativa de transporte cresce, sobretudo, nos vazios de fornecimento de
transporte público à população, ou seja, nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do
país. Nessas três regiões, o mototáxi aparece como primeira ou segunda alternativa de
transporte.
O intuito do meu capítulo foi apresentar um panorama geral de como se dão as
questões de trânsito, transporte e mobilidade urbana no Brasil. Como foi visto, as
gramáticas morais que regem as leis no que concerne a esse assunto foram se
modificando desde a Constituição Federal de 1988. A partir de 2001, os regramentos
federais começaram a apresentar novas moralidades de gestar a circulação nas cidades
(com a presença das noções de mobilidade e direito a cidade, por exemplo), dando base
para o privilégio dos transportes coletivos e não motorizados. Entretando, as ações
públicas dos gestores estão, ainda, muito relacionadas ao Rodoviarismo, que ganhou
forças desde o início do século XX. Nesse sentido, para entender como as opiniões
públicas são formadas ou mesmo como se dão a formação das leis é preciso observar as
34 A respeito das etnografias realizadas em ônibus e metrôs, poderia citar Janice Caiafa (2002; 2013). Já
Lenin Pires (2019) tem produzido trabalhos analisando os transportes públicos, sobretudo, os trens no Rio
de Janeiro.
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disputas entre os interesses de diversas comunidades morais ocupantes das arenas
públicas. Aqueles que conseguem mobilizar suas gramáticas morais nesses debates
podem induzir como serão as leis e as práticas dos governantes (Cefai et all, 2011).
No próximo capítulo analisarei as representações construídas sobre o município
de Niterói ao longo de vários períodos sócio-históricos, até chegar à atual gestão
municipal. Nessa parte da tese, será importante observar como o codinome Cidade
Sorriso marcou a história de Niterói desde o século XIX e as várias interpretações do
por que ganhou esse apelido. Portanto, refletir sobre os nomes que são associados a essa
cidade, bem como os demais ditados relacionados a ela, é importante para entender os
sistemas de ideias e valores em que os diversos agentes se baseiam ao tomar suas
atitudes, principalmente, quando a questão é a mobilidade urbana.
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CAPÍTULO 2 - NITERÓI: A CIDADE SORRISO

A relação entre a antropologia e a história tem sido marcada por aproximações e
distanciamentos desde a origem de nossa disciplina. Um artigo escrito por Lilia
Schwarcz, em 2005, nos ajuda a pensar sobre como a antropologia se relacionou com a
história, nos mais diferentes sentidos do termo. Para o presente capítulo, o importante é
relembrar um ponto ressaltado pela autora ao mostrar que a história “é parte
fundamental das grandes narrativas sociais e da forma de nos auto-representar,
costurando eventos” (Schwarcs, 2005, p. 135). Nesse sentido, apresentar elementos
sócio-históricos referentes ao nosso lócus etnográfico contribui na construção do nosso
objeto de pesquisa. Pensando nisso, neste capítulo apresentarei algumas representações
que foram construídas a respeito de Niterói.
O município de Niterói tem uma população estimada pelo IBGE, em 2018, de
511.786 pessoas35 e ocupa uma área de 131.80 quilômetros quadrados36. É a quinta
cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, atrás da capital, de São Gonçalo, de
Duque de Caixas e de Nova Iguaçu. Além disso, faz divisa com São Gonçalo e Maricá,
tendo, ainda, contato com Rio de Janeiro e outras cidades banhadas pela Baía de
Guanabara.
Mapa VI: Niterói e cidades vizinhas

Fonte: http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/2015/10/diagnosticotecnico-volume-3-3_caderno_de_mapas.pdf Visto em Março de 2019
35 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama Visto em março de 2019.
36 https://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=430 Visto em março de 2019
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Ao todo, o município conta com 52 bairros divididos em cinco áreas: Praias da
Baía (PB); Região Norte (RN); Região Pendotiba (RP); Região Leste (RL) e Região
Oceânica (RO).
Mapa VII – Divisão de Niterói por bairros.

Fonte: https://culturaniteroi.com.br/blog/?id=352&equ=ddpfan Visto em março de 2019

77

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)37, em
2010, o município era o primeiro do Estado (0,837) e ocupava a sétima posição
nacional. Quando levamos em conta outros dados, calculados pelo IBGE, a cidade
também se destaca no salário médio dos trabalhadores formais, de três salários mínimos,
a nona melhor média do estado; e no Produto Interno Bruto (PIB) per capita (46202,31
reais), a décima terceira melhor do Rio de Janeiro. Por conta de seu IDHM, Niterói é a
única cidade do estado a ocupar o rol de 44 municípios brasileiros com nível muito alto
de desenvolvimento38.
Esse destaque de Niterói em relação ao índice medido pelo ONU não é
novidade. A cidade ocupa uma posição de importância desde 1991, quando o IDH por
município começou a ser divulgado no Brasil. Durante a década de 1990, ela ficou
conhecida como a terceira cidade com melhor qualidade de vida do país 39. Esses
números estão longe de ser insignificantes em relação à maneira como o município é
representado pelos niteroienses como também por aqueles que não moram na cidade. O
subtítulo dado a esse capítulo, por exemplo, possui uma relação direta com essa visão de
que Niterói apresenta uma ótima qualidade de vida. Explorarei mais esse ponto ao longo
do capítulo.
Entretanto, ser chamada de Cidade Sorriso é algo que não começou a partir de
1991, quando a imagem de melhor qualidade de vida começou a ser associada ao
município. Esse codinome marca a história de Niterói desde o século XIX e, ao longo
desses anos, foram elaboradas várias interpretações do porquê desse apelido. Entender
esses diferentes significados está intimamente ligado ao que pretendo nesse capítulo,
isto é, analisar os múltiplos significados atribuídos a essa ideia de Niterói ser a Cidade
Sorriso.
Nesse sentido, refletir sobre as representações que são associadas a essa cidade,
bem como os demais ditados relacionados a ela é o que também pretendo fazer nesta
parte da tese. Procuro explorar aspectos simbólicos que acompanham as representações
construídas sobre Niterói em diferentes momentos sócio-históricos. Com isso, será
possível entender que olhar para o passado é importante para compreender de que
37 O IDHM é um índice medido pela ONU com base nos dados de longevidade, educação e renda de
cada município
38 O IDHM segue as seguintes faixas de desenvolvimento humano: 0 – 0,499 é classificado como muito
baixo; 0,500 – 0,599 é classificado como baixo; 0,600 – 0,699 é classificado como médio; 0,700 – 0,799 é
classificado como alto; 0,800 – 1 é classificado como muito alto.
39 https://oglobo.globo.com/rio/bairros/contradicoes-na-lideranca-estadual-de-niteroi-no-ranking-do-idh9337169 Visto em março de 2019
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maneira foram constituídos os sistemas de ideias e valores em que os diversos agentes
se baseiam ao tomar suas atitudes, principalmente, no caso, quando a questão é a
mobilidade urbana40.
2.1 - Terra de Araribóia

Ao sair das barcas, a primeira coisa que o leitor se depara, vindo da praça XV, é
uma estátua. Um índio, segurando uma lança e voltado para a baía. Trata-se da escultura
de Araribóia41, então chamado de dono das terras que hoje compreende a Niterói. Em
1573, logo depois do índio ter ajudado os Portugueses a expulsar os Franceses dessas
terras, ele ganhou a posse das Sesmarias compreendida pela Aldeia de São Lourenço,
como recompensa pelos muitos serviços prestados. O nome “Terra de Araribóia”,
portanto, está relacionado a essa figura importante para história da cidade. Por isso,
Niterói é reconhecida como a única cidade brasileira fundada por um índio.
Nessa época, Niterói ainda não era nem uma vila e era reconhecida como
“Bandas d’Além”, por se localizar longe da sua cidade vizinha, Rio de Janeiro. A
relação de comparação com a grande capital começa desde então e marca todos outros
momentos sócio-históricos do município em questão. Algo que será explorado ao longo
do capítulo. O que nos interessa ao observar esse nome é que até o século XIX pouca
coisa havia nesse povoado, mas a cidade vizinha já era considerada um espelho e
modelo para esse pequeno aldeamento. Seu crescimento estava relacionado à construção
e trabalho das igrejas e capelas católicas. Todas as responsabilidades jurídicas e sociais
eram feitas nesses lugares. A igreja de São Domingos, construída em 1652, nas terras de
Domingos Araújo, foi importante para começar a florescer um povoado mais urbano.
Economicamente, nessas terras eram produzidas açúcar e aguardente, algo que
acontecia em todo Brasil Colonial.
40 Os dados históricos que irei me referir nesse capítulo foram retirados de dois livros
elaborados pelo Laboratório de História Oral e Iconografia (LABHOI/UFF) em parceria com Fundação
de Arte de Niterói e apoio da Prefeitura de Niterói. O primeiro deles chama “Cidade Múltipla: temas de
história de Niterói”, de autoria de Ismênia Martins e Paulo Knauss (1997) e o segundo se chama “Sorriso
da cidade: Imagens urbanas e história política de Niterói”, de Paulo Knauss (1996). Além disso, foram
consultados dados do IBGE e outros artigos mais recentes produzidos pelo Programa de Pós Graduação
em História da Universidade Federal Fluminense.
41
Araribóia
em
tupi-guarani
significa
“cobra
da
https://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=430 Visto em março de 2019

tempestade”.

Fonte:
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A vinda da família Real para o Brasil, em 1808, também foi marcante para o
início do desenvolvimento das “Bandas d’Além”. 1816 foi a data que Dom João VI
visitou pela primeira vez essas terras. Logo depois desse primeiro passeio, em 10 de
maio de 1819, o rei assinou um alvará criando a Vila Real da Praia Grande. Esse local é
onde fica o centro de Niterói, atualmente, e foi escolhido para ser o local de
implementação da vila por conta do seu terreno plano e largo e por se encontrar ali o
porto que fazia comunicação com a Corte.
Junto à elevação da Vila, foi elaborado, também, um “Plano de Edificação da
Vila Real da Praia Grande” que compreendia o embelezamento de São Domingos e
planejamento da Praia Grande (hoje Centro de Niterói). Esse planejamento foi
elaborado pelo pintor francês Arnaud Julien Pallière e apresentava normas de
urbanização bastante rígidas. As ruas deveriam ter entre 50 a 60 palmos, havia normas
de edificação das casas e palácios, alinhamentos e muros. Também foram planejadas
três praças: a praça municipal (conhecida hoje como praça Dom Pedro II), onde seriam
construídas a Casa de Câmara e Cadeia, o açougue e a Igreja de São João Batista; a
praça do Mercado, onde seria construído o primeiro mercado do povoado (atual praça
Arariboia, onde está a estátua); e o Passeio da Memória, conhecida, atualmente, como
Praça General Gomes Carneiro ou Praça do Rink.
Foto VIII – Entrada do Mercado na Praça Martins Afonso

Fonte: www.facebook.com/NiteroiAntigo Visto em março de 2019
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Esse prédio construído para ser o primeiro mercado do povoado foi demolido no
início do século XX, dando lugar a estação das Barcas nessa mesma localidade. Outra
praça que foi importante para a cidade e que aconteceu inúmeras modificações foi o
Passeio da Memória. Em seu início, ela teve como referencia os jardins europeus e foi
planejado para ser uma lembrança viva de algumas datas significativas para a Vila Real
da Praia Grande e relacionada, também, a vida de Dom João VI. Por conta disso, as
estatuas de leões guardando as entradas da praça foram construídas como símbolo da
monarquia. No início do século XIX, um dos grandes problemas da Vila de Praia
Grande era o abastecimento de água. Mesmo não estando dentro do planejamento
original, o primeiro juiz de Fora da Praia Grande, José Clemente Pereira, queria
construir um chafariz no passeio da memória, para resolver o problema urbano. Essa
ideia gerou muitos conflitos entre os donos das terras na vila, até que em 1847 foram
inaugurados os chafarizes um na praça da memória outro na praça Martins Afonso. A
partir dessa data e durante todo século XIX o passeio que foi construído para ser marco
de memória da história de Dom João passou a ser lugar cativo de lavadeiras, animais
descansando, trouxas de roupas sujas e ceroulas estendidas a secar.
Nessa primeira metade do século XIX o crescimento do povoado foi tão grande
que em 1834, a Vila Real da Praia Grande foi escolhida para ser capital da província do
Rio de Janeiro, logo após o desmembramento do território da corte. Um ano depois, seu
nome passou a ser Nictheroy e, em 1841, a cidade recebeu o nome de Imperial, como é
possível observar no documento presente na página virtual oficial da prefeitura:
Decreto nº 93, de 22 de agosto de 1841 - Concede à Cidade de Niterói o Título
de Imperial.
Querendo honrar a Cidade de Niterói, capital da Província do Rio de Janeiro,
hei por bem conceder-lhe o título de Imperial.
Cândido José de Araújo Vianna, do meu Conselho, Ministro e Secretário de
Estado dos Negócios do Império assim o tenha entendido, e faça executar com
os despachos necessários.
Palácio do Rio de Janeiro, em vinte e dois de agosto de mil oitocentos e
quarenta e um, 20º da Independência e do Império.
(https://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=419 Visto em março de 2019)
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Elevar o título para Cidade Imperial de Nictheroy marcou a já ascendente elite
local, que se encarregava da plantação de açúcar e do trabalho na indústria naval. Essa
nova imagem da cidade também foi importante para um crescimento populacional
significativo, tanto que nesse mesmo ano, 1841, foi implementado um novo plano
urbanizador, chamado de “Plano da cidade nova de Icarahí”. Esse planejamento foi feito
pelo engenheiro militar francês Pedro Taulois e indicava o arruamento do bairro
ocupando o vale costeiro entre os morros de Itapuca e Cavalão. A urbanização foi
realizada tal como um tabuleiro de xadrez, com ruas perpendiculares ao mar e ruas
paralelas à praia.
Mapa VII – Planta da cidade de Nitheroy em 1844

Fonte: www.facebook.com/NiteroiAntigo Visto em março de 2019
Observar os planejamentos urbanos realizados em Niterói ainda no século XIX é
importante para compreender a maneira como, até hoje, as ruas do Centro e de Icaraí
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estão dispostas. No mapa acima, datado em 1844, podemos ver os planejamentos da
Praia Grande (atual Centro de Niterói) e de Icarahí, disposta tal como um tabuleiro de
xadrez. Ou seja, as vias com pouca largura que existem atualmente foram planejadas
para a população daquela época e muitas não foram modificadas desde então. O
crescimento e os novos conflitos não foram pensados pelos gestores daquele século.
Entretanto, como mostra Marlize Azevedo, no artigo “Niterói Urbano: a construção do
espaço da cidade” (1996):
“Niterói, possivelmente, não representa o único exemplo brasileiro de projeto
intencional de uma nova ocupação urbana nessa primeira metade do século
XIX, mas é certamente o exemplo mais acabado de intervenção planejada,
originada de uma decisão governamental. A ocupação de duas grandes glebas,
que vieram a se consolidar como os dois mais importantes bairros da cidade:
Centro e Icaraí, constitui uma ação de vontade administrativa pouco habitual
nessa época.” (Azevedo, 1997, p 35)

Apesar dos planejamentos urbanos e da importância que Niterói passou a ter no
século XIX, sobretudo, por ser a capital da província, a relação de dependência com a
capital do país também se atenuou. Essa centralização monárquica acarretou a ida de
recursos econômicos e tributários para o Rio de Janeiro e permitia a interferência da
corte nos negócios fluminenses. Entretanto, essa relação umbilical da cidade com a
família real era, também, motivo de orgulho para aqueles que viviam em terras
Niteroienses. É possível observar isso na notícia da inauguração dos chafarizes, em
1847, já apontado anteriormente. A inauguração foi feita com a presença do então
imperador Dom Pedro II e noticiado pela Imprensa da Corte. Nessa divulgação, aparece,
pela primeira vez, a população de Nictheroy como “risonha” e feliz com a presença do
monarca:
“A bela Nictheroy lá está hoje risonha com a vegetação de seus campos,
engraçada como as naiades que lhe ornam a alva e majestosa fronte, à espera de
augusta visita que pela terceira vez lhe é feita. Conta-nos que numerosos e
brilhantes será o concurso dos cidadãos mais grados do lugar, das diferentes
autoridades e empregados públicos que vão ao encontro do mesmo augusto
senhor [...] Os ministro, a assembléia provincial; várias pessoas da corte e
criados da casa imperial vão receber S.M. à porta do palácio da presidência.”
(Jornal do Comércio 30/04/1847 apud Campos, 1996, p. 35)

Como mostra a autora Maristela Campos (1996), essa seria a primeira vez que a
população urbana niteroiense é caracterizada como “risonha”, sem incluir as autoridades
e empregados públicos. Nessa versão da representação, o sorriso da cidade está
associado a felicidade de espera pelo Rei e pelo contentamento da população ao ter
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contato íntimo e único com o monarca. Portanto, o contato com a família real na época
da Colônia e da monarquia foi importante para começar uma a construção de uma
identidade própria da capital da província, se distanciando da sombra da cidade
maravilhosa, Rio de Janeiro. Essa representação de Cidade Sorriso começa, então, a ser
essencial para afastar a mancha incrédula que pairava sob a cidade de Nictheroy sempre
que era comparada com a metrópole carioca.
Ao final do século XIX, já com a proclamação da República no Brasil,
começava uma discussão de interiorização da capital da província, justamente para se
distanciar do então Distrito Federal. Esse debate foi atenuado com a revolta armada
ocorrida em Niterói, em 1892, quando o regimento policial do Estado rebelou-se por
conta dos castigos sofrido pelos praças. Por isso, a capital foi transferida para
Petrópolis, em 1893, o que representou para Niterói um momento de destruição e
abandono.
Nesse final do século XIX, momento em que a cidade viveu um período de
decadência, a estátua do Arariboia ainda não existia, ela foi fundada quando a cidade fez
400 anos, substituindo um busto do índio que ocupava o mesmo lugar. Muitos dizem
que o motivo da estátua estar virada para Baía de Guanabara é para contemplar as
belezas da Cidade Maravilhosa, mesmo que de longe. Entretanto, como aponta Paulo
Kanuss (1996), a razão de estar virada para a Baía é para ser um protetor e guardião da
cidade, por causa disso, também, o índio tem a cara franzida e a arma em mãos. Como
veremos a seguir, a representação de poder ver as belezas do Rio de Janeiro a partir de
Niterói não está ligada a essa explicação, única e exclusivamente. Ela marca, também, a
forma como Niterói é vista pelo seus moradores e pelos demais agentes.

2.2 – “A melhor coisa de Niterói é a vista para o Rio”

Andar do Centro de Niterói até o final da Praia de Icaraí são, ao todo, sete
quilômetros se percorrido pela orla da Baía da Guanabara. Nesse caminho é possível
visualizar a ponte Presidente Costa e Silva, os bairros Flamengo e Botafogo e uma
imagem panorâmica do Pão de Açúcar junto ao Cristo Redentor. O ditado popular que
nomeia essa parte do capítulo faz uma referência as essas belezas que, quando vistas do
outro lado da Baía, constroem um cenário único que mistura a natureza com os prédios
da capital.
84

Entretanto, essa frase é depreciativa com relação à imagem de Niterói, já que
parte do princípio que aquilo que há de bom nessa cidade está associada com o Rio de
Janeiro. Ou seja, se não fosse as belezas da capital, o município vizinho não seria nada.
Como estamos vendo, desde o início de sua história, Niterói procurou construir uma
identidade que a distanciasse de sua irmã e desse a ela características próprias. No
século XIX, o Sorriso da Cidade começou a aparecer com essa intenção e estava
relacionada, sobretudo, a proximidade do município com a família real, já que desde a
chegada de Dom João VI essas terras passou a ser umas das queridinhas da realeza.
Como foi visto, no final do século XIX, logo depois da proclamação da
República, Niterói deixou de ser capital do estado do Rio de Janeiro e passou por um
momento de destruição e abandono. Durante a primeira metade do século XX a
discussão sobre qual seria a capital do estado estava sempre presente, tendo como foco
três cidades: Petrópolis, Campos e Niterói. A temática principal de pano de fundo era
tentar distanciar a imagem da capital do estado da maior metrópole do país. Entretanto,
a visão depreciativa dos cariocas sobre os fluminenses bem como desses últimos sobre
si mesmos atrapalhava esse afastamento. É possível observar isso no discurso de um
deputado presente nos anais da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), em
uma sessão que aconteceu em 1920:
“Por maior que seja, pois, o espaço fluminense, o estado do Rio é sempre aquele
estado que se acha fronteiro à grande metrópole [...] O mineiro pode ter seus
hábitos e o carioca os respeita, assim como os outros estados. Mas o fluminense
não pode ter. Se é certo que ele não evolui com a precipitação do carioca,
porque não será submetido às mesmas influencias, a verdade é que a
proximidade da capital sempre exerce sobre o estado essa influencia
demolidora, que não lhe permite criar uma personalidade própria, um caráter
étnico, moral ou social que o tipifique. O carioca toma-o então a sua conta e
tudo quanto se refere ao estado do Rio, ao vizinho estado, é envolto nesta gaze
de ironia que não permite apreciação verdadeira”
(ALERJ, Anais sessão de 13 de agosto de 1920 apud Ferreira, 1997)

O discurso desse deputado na sessão de 13 de agosto de 1920 está presente no
artigo de Marieta Ferreira (1997), em que ela discute a respeito dos conflitos políticos
sobre qual seria a capital do Estado do Rio de Janeiro durante a Primeira República
(1889 – 1930). Nessa época, o espaço compreendido pela cidade do Rio de Janeiro era o
Distrito Federal e o Estado era todo o entorno. Ser carioca era aquele que habitava a
capital do país e o fluminense eram todos que estavam no Estado do Rio de Janeiro,
semelhante ao que acontece atualmente. Assim como o ditado popular que nomeia essa
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parte do capítulo, a fala presente nos anais dessa sessão mostra a ironia e a visão
depreciativa que os cariocas tinham (e ainda têm!) daqueles que não estão na metrópole.
A presidência de Nilo Peçanha (1903 – 1906) foi uma grande aliada para Niterói
voltar a ser capital do Estado. Em 1903, a influência do presidente entre deputados da
ALERJ fez com que a capital voltasse a ser Niterói, fazendo com que o poder político
do grupo de Petrópolis se enfraquecesse e entrasse em ascensão o grupo que apoiava
Nilo Peçanha. Como toda relação de amor e ódio, mesmo com as tentativas de
distanciar a imagem de Niterói daquela que possuía a capital do Brasil, a cidade ainda
era influenciada pelas políticas estabelecidas no então Distrito Federal. Essa influência
aconteceu, com maior fulgor, no governo de Nilo Peçanha, quando Niterói recebeu uma
reforma urbana aos moldes da obra de Pereira Passos que acontecia no Rio de Janeiro.
Nessa época ocorreu o alargamento e calçamento de ruas, reconstrução da Câmara
Municipal, construção do prédio dos Correios e da Estação das Barcas (construído no
lugar do antigo Mercado Municipal), organização do Horto Botânico, instalação da sede
do governo no Palácio do Ingá, inauguração do Teatro João Caetano e a inauguração
das novas linhas de bondes elétricos que ligava toda cidade, ia a São Gonçalo e
facilitava a comunicação marítima com a capital federal.
A relação de amor e ódio de Niterói para com a capital federal também
influenciava a elite niteroiense. Ao mesmo tempo em que queriam criar uma imagem
própria para cidade, a configuração urbana se dava aos moldes do que acontecia no Rio
de Janeiro. A divisão zona sul/zona norte já aparecia no início do século XX. Essa
última possuía características industriais e operarias (Barreto e São Gonçalo) e aquela
tinha ocupação de casas de veraneio e de classe alta (Icaraí). O centro aparecia como
multifacetado com partes ocupadas por classes médias e altas e outras já habitadas por
uma iniciante ocupação nos morros. Os primeiros sinais de ocupação nos Morros
localizados no Centro de Niterói aconteceram no início desse século, sobretudo pós
1914, quando o governo do Rio de Janeiro emitiu uma licença de permissão para
construção de casas para população mais pobre nos morros que eram território do
Estado (Marieta Ferreira, 1997).
Outro político marcante para história de Niterói foi Feliciano Pires de Abreu
Sodré, prefeito da cidade entre 1910 a 1914. Sua atuação junto à cidade foi no sentido
de ajudá-la a construir sua identidade única e própria, procurando se afastar das
influências políticas e econômicas do Rio de Janeiro. Enquanto estava na prefeitura, ele
melhorou o abastecimento de água da cidade, fazendo com que os chafarizes presentes
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no Largo da Memória e na Praça Martins Afonso fossem inutilizados. Em 1913, o
Largo da Memória, que até então era lugar cativo de lavadeiras, passou a ser um local
de lazer, já que no lugar do chafariz foi construído um espaço para patinação (o nome
popular até hoje utilizado vem dessa época e graças a essa utilidade – praça do rink).
Maristela Campos (1996), no artigo denominado “Marca do Rei: imagem monárquica e
memória da criação”, destaca que nessa época
“o sorriso da cidade foi redefinido e atualizado. Deixou de ser a felicidade pela
presença do representante de Estado e assumiu uma identificação com o lazer.
Os sentidos atribuídos àquela área urbana fizeram dela instrumento de
identificação da sociedade com o Estado e passaram a associar a vida urbana
com o entretenimento lúdico”

(Campos, 1996, p 37)
Como realçado pela autora, a Cidade Sorriso passa a ser um lugar de lazer. Na
República que recentemente havia sido proclamada, a associação com a família real já
não fazia mais sentido, por causa disso, as novas obras na cidade (o espaço de
patinação, o Teatro João Caetano, os bondes elétricos, a estação das Barcas, o prédio
dos Correios, o Horto Botânico) começaram a ser concatenados com o sorriso próprio
dos niteroienses. O município começou a ser promovido como o lugar do
entretenimento lúdico. Mesmo com outra interpretação, o nome Cidade Sorriso visava,
ainda assim, o distanciamento da influencia da Cidade Maravilhosa.
O fortalecimento político de Feliciano Sodré representava um enfraquecimento
da influencia de Nilo Peçanha (o então presidente) na cidade. Enquanto esse queria
exercer sua interferência nas decisões políticas e econômicas do estado do Rio de
Janeiro, aquele tinha intenção de fornecer a Niterói uma estatura de capital do estado.
Quando Feliciano Sodré assumiu o governo estadual (1923-1927), os empreendimentos
de construção do porto de Niterói e a instalação de uma alfândega na cidade ajudaram
nesse objetivo.
A instalação de uma alfândega e a construção do Porto em Niterói tinha intenção
de que as taxas cobradas sobre os produtos importados não fossem recebidos pelo
Distrito Federal. O porto representava não só uma entrada e saída sem a intermediação
da capital federal, mas também a criação de uma nova fonte de recursos fiscais. Essa
obra foi importante não só para o estado do Rio de Janeiro construir uma autonomia,
mas também simbolizou um programa de reforma urbana para a cidade.
Para a construção do porto, foi preciso aterrar o manguezal da enseada de São
Lourenço e da Praia Grande e remover as casas que tinham no entorno. Além do porto,
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o engenheiro Felipe dos Santos Reis planejou uma grande avenida paralela ao cais
(nomeada como Av Feliciano Sodré), ruas semicirculares que desembocavam nessa
principal e, ainda, ruas radiais que iam até a Praça da Renascença.
Mapa IX – Planejamento da obra do Porto e da Avenida Feliciano Sodré

Fonte: Azevedo, 1996, p. 63
Foto IX – Construção do Porto e Avenida Feliciano Sodré

Fonte: www.facebook.com/NiteroiAntigo Visto em março de 2019
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A construção do Porto demorou bastante para ser concluída, Marieta Ferreira
destaca que ele não entrou em funcionamento efetivo na Primeira República (1996, p.
93). Entretanto, a reforma urbana que ele proporcionou foi importante não só para a
capital do estado, mas para a ligação interurbana de Niterói com as cidades vizinhas do
estado. Logo após a construção da Avenida Feliciano Sodré, foram construídos três
prédios importantes: a Estação Central (com transporte para outros municípios); o
Fomento Agrícola; e o quartel da Polícia Militar. A elite niteroiense também aproveitou
positivamente dessas obras para consolidar seu papel de influência nas indústrias que
estavam começando a prosperar pela região norte da cidade.
Com a decretação do Estado Novo (1937 – 1946) e a intervenção de Amaral
Peixoto, então governador do Rio de Janeiro, Niterói deixou de ser questionada como
capital do estado. Ele foi um dos políticos essenciais para a cidade, já que conseguiu
fazer com que o município possuísse, de fato, um papel de centro político do estado. No
governo de Amaral Peixoto (1937 – 1945), a cidade continuou suas obras de
modernização, como, por exemplo, a inauguração do serviço de Trolleybus, a
construção do Ginásio Poliesportivo Caio Martins, instalação da adutora Niterói- São
Gonçalo, criação da Escola de Engenharia e de Veterinária, ambas da Universidade
Federal Fluminense e a abertura da Avenida Ernani Amaral Peixoto (hoje considerada
uma das principais avenidas da cidade).
Foto X: Inauguração da Avenida Amaral Peixoto em 1942
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Fonte: www.facebook.com/NiteroiAntigo Visto em março de 2019
O governo de Amaral Peixoto foi importante para várias cidades fluminenses no
quesito de incentivo fiscal a construção de Indústrias. Foi durante essa época que foi
implantado a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, e a Fábrica
Nacional de Motores (FNM)42, em Duque de Caxias. Além disso, o crescimento

42 Como foi ressaltado no primeiro capítulo da tese, o governo de Getúlio Vargas (1930 – 1945) foi
importante para a consolidação do rodoviarismo no Brasil. Já que ele foi o primeiro presidente que
possibilitou a expansão das indústrias de automóvel. A Fábrica Nacional de Motores, em Duque de
Caxias, foi inaugurada nessa época como expressão do inicio da criação de peças de automóvel em
território nacional.
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industrial na cidade vizinha, São Gonçalo, também aconteceu a partir dos estímulos do
seu governo e, também, do governo federal43.
No final da década de 1950, o processo de transferência da capital para Brasília
já estava se iniciando. Junto a ele, o debate sobre qual seria o futuro da cidade do Rio de
Janeiro também estava em alta. Políticos da UDN carioca apoiavam o argumento de que
a cidade fosse incorporada ao Estado do Rio de Janeiro e, com isso, a capital do estado
fosse também transferida. A eleição de Roberto Silveira para o governo do Rio de
Janeiro e a ascensão política do PTB mudou esse panorama e Niterói conseguiu manter
como centro político do estado. Em 1960, com a transferência da capital do país e o
início do “cruzeiro rodoviário” de Jucelino Kubitschek, foi criado o Estado da
Guanabara, antigo Distrito Federal.
O final da década de 1950 e início dos anos 1960 foram marcantes para a
história de Niterói por conta de dois acontecimentos. Em 1959 aconteceu a “Revolta das
Barcas”, movimento deflagrado por conta das péssimas situações de transportes de
Niterói ao Rio de Janeiro. A crescente urbanização que aconteceu em Niterói na
primeira metade do século XX não foi acompanhada, necessariamente, de uma melhoria
das condições de infraestrutura na cidade. Como exemplo, no quesito de transporte, as
barcas que faziam o deslocamento entre os dois municípios não dava conta de toda
população que necessitava do serviço, além de serem balsas em condições precárias. A
empresa privada que fazia o serviço, na década de 1950, era administrada pela família
Carreteiro, que possuía mansões e fazendas na região. O ponto culminante se deu no
ano de 1959, quando a família não quis dar o aumento aos trabalhadores das Barcas. Na
madrugada do dia 22 de maio, os trabalhadores entraram em greve, influenciados,
também, pelo contexto de outras revoltas de trabalhadores no país. Junto a eles,
inúmeros manifestantes se somaram para atear fogo nas estações das barcas e invadir as
mansões da família44.
Foto XI – Capa do Jornal do Brasil no dia 23 de maio de 1959

43 Como demonstro em minha dissertação, São Gonçalo passou a ser representada como Manchester
Fluminense, principalmente devido ao seu papel importante na economia do estado do Rio de Janeiro
entre as décadas de 1930 a 1950 (Rocha, 2016)
44 Fonte: ALMEIDA, M. C. V. de. Cidade, política e memória. O quebra-quebra das barcas em Niterói. ANPUH – XXIII
SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005. Disponível
em:http://anpuh.org/anais/wpcontent/uploads/mp/pdf/ANPUH.S23.0697.pdf
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Fonte:

https://news.google.com/newspapers?

nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19590523&printsec=frontpage&hl=pt-BR visto em março de
2019
Na capa do Jornal do Brasil, um dia depois do estopim, aparece uma foto da
estação das barcas, pegando fogo, ônibus jogados na Baía de Guanabara e alguns
feridos. Na matéria, a notícia de que foram seis mortos e mais de 100 feridos devido ao
confronto dos manifestantes com o exército. Entretanto, cabe chamar a atenção que essa
não foi a pior tragédia que a cidade viveu. Em dezembro de 1961 ocorreu o incêndio no
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Gran Circo Norte-Americano, com mais de 500 mortes, conforme aparece na
reportagem do acervo do jornal O Globo45.
Ainda na década de 1960, a ditadura militar implementada em 1964, marcou a
história de Niterói de duas formas. Ambas têm relação direta com a construção da ponte
que ligaria essa cidade com Rio de Janeiro. Essa idealização fazia parte das obras
faraônicas do Governo Militar e foi assinada pelo presidente Costa e Silva e seu
ministro dos transportes, em 1968. A obra ocorreu entre 1968 e 1974 e, de acordo com
uma matéria do jornal O Globo, publicada em comemoração aos 40 anos da construção,
foram necessários 10.200 operários na mão de obra. Esse quantitativo de trabalhadores
representou para Niterói um aumento importante na população, principalmente, aquela
que ocupara os morros das áreas centrais da cidade. No Morro do Estado, por exemplo,
de acordo com a história contatada por moradores antigos, nessa época, aconteceu um
crescimento da população, principalmente, oriunda de fluxos migratórios do Nordeste.
Foto XII – Foto dos operários comemorando a colocação do último vão da ponte

45 O Gran Circo Norte-Americano era composto de 60 artistas, 20 empregados e 150 animais. O circo se
instalou na Praça do Expedicionário, na Avenida Feliciano Sodré e, em sua propaganda, contava a
informação de que o proprietário havia comprado uma nova lona de náilon que pesava seis toneladas. Um
incêndio foi planejado por três ex-funcionários do circo como uma vingança a Danilo Stevanovich, o
dono do empreendimento. Na noite de 17 de dezembro de 1961 havia três mil pessoas na platéia e 20
minutos antes do espetáculo acabar o circo foi devorado pelas chamas. A lona que foi divulgada como
sendo de náilon, na verdade era de algodão com parafina, o que ajudou o fogo se alastrar. Os três autores
do crime foram condenados a prisão. Um dos sobreviventes do incêndio foi José Datrino, conhecido
como Profeta Gentileza, um motorista de caminhão que disse ter recebido um chamado divino após a
tragédia e passou a viver no local onde aconteceu o incêndio.
Fonte: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-niteroi-incendio-no-gran-circo-norte-americanomata-mais-de-500-pessoas-8969092 Visto em março de 2019
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Fonte: http://infograficos.oglobo.globo.com/pais/ponte-rio-niteroi.html Visto em março
de 2019
A inauguração da Ponte se deu em março de 1974 e recebeu a nomeação oficial
do falecido presidente Costa e Silva. O primeiro carro a andar nela foi o Rolls Royce
presidencial de Médice e, quando foi aberta ao público, haviam duas filas enormes
esperando para cruzá-la.
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Foto XIII – Filas esperando para cruzar a Ponte Presidente Costa e Silva no dia de sua
inauguração

Fonte: http://infograficos.oglobo.globo.com/pais/ponte-rio-niteroi.html Visto em março
de 2019
A foto acima é significativa, já que está relacionada com dois momentos
importantes para tese. O primeiro deles é o triunfo que o Rodoviarismo conseguiu obter
na década de 1970, logo após os investimentos de vários presidentes brasileiros e por
conta de influências internacionais, como foi visto no primeiro capítulo. O segundo
momento marca uma decadência da cidade de Niterói, visto que a partir da inauguração
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da Ponte Rio-Niterói o município perdeu forças políticas que o mantinham enquanto
capital do estado do Rio de Janeiro.
No ano seguinte, em 1975, o governo militar e os políticos do partido Arena
conseguiram impor a fusão dos estados da Guanabara com o Rio de Janeiro. Com essa
estratégia, a capital do estado deixava de ser Niterói e passava a ser a cidade do Rio. A
partir de então, a Cidade Sorriso começou a adentrar em um período de crise, como é
possível ver no texto presente do Recenseamento Geral de 1980, elaborado pelo IBGE:
“A própria cidade de Niterói sofre várias dificuldades no setor industrial, a
começar pela indústria têxtil, um dos ramos mais tradicionais. Dotado de
máquinas e equipamentos mais antigos, razão da baixa produtividade
comparado a outras cidades do Estado e do país, o setor têxtil niteroiense vem
perdendo competitividade e algumas empresas têm fechado suas portas. A
indústria da construção naval e de reparos navais que constitui, historicamente,
o ramo mais denso com maior capacidade de absorção de mão-de-obra e mais
valor, encontra-se mergulhada em uma crise muito grande por falta de novos
investimentos e por dificuldades gerenciais. Além das indústrias de alimentos e
bebidas, as mais comuns, esta cidade não dispõe de uma organização industrial
que possa impulsionar e animar uma vida econômica muito sólida. Resta o setor
de serviços, hipertrofiado e profundamente abalado com a perda de ‘status’ de
capital estadual a partir da fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de
Janeiro, ocorrida em 1975 por decisão do governo Federal. Uma das principais
consequências desse processo de fusão foi a transferência dos mais diversos
órgãos da administração pública de Niterói para a cidade do Rio de Janeiro,
agora designada capital do Novo Estado.”

(Fonte:

http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/arquivos_biblioteca/planejamento/

planodiretor1992/QuadroII_DensidadeDemografica.pdf visto em março de 2019)
Como mostra o texto do recenseamento geral de 1980, feito pelo IBGE, a crise
que Niterói vivia pós 1975 estava para além de ser apenas industrial e econômica. Com
a perda do “status” de capital do estado, grupos formadores de opinião começaram a
mobilizar outro tipo de representação no sentido de construir uma identidade contrastiva
a influência do Rio de Janeiro e a competitividade dos demais municípios fluminenses.
Niterói - que havia sido marcada pela proximidade com a família real nos tempos do
Império e depois conseguiu se demarcar como capital do Estado com a construção do
porto – após a fusão dos estados passou a ser mais uma cidade pendular ou cidade
dormitório, onde a explosão econômica se encontrava na metrópole. Seria como se o
sorriso da população, que sempre foi caracterizada como risonha, tivesse se desfalecido
ao perder o status de capital e mergulhasse numa cegueira em relação a sua identidade.
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Entretanto, essa problemática não permaneceu por muito tempo. A proximidade
com a cidade do Rio de Janeiro possibilitou a elite niteroiense a expertise de se
reinventar cada vez que a metrópole tentava fagocitar a cidade transformá-la em
subúrbio. Como enfatiza Gustavo Rocha-Peixoto (1997), em seu artigo “NiteróiPatrimônio: a melhor coisa de Niterói é a vista do Rio”,
“Ao defender-se de virar subúrbio da metrópole, cabe à Niterói não reagir
contra o Rio de Janeiro (falo da cidade) cuja imagem, como num espelho,
permite Niterói admirar sua própria formosura (como Narciso). A salvação para
o labirinto e seu monstro não está em fugir dele, mas em compreendê-lo à
distância mais do que ele próprio se pode compreender sem as asas de Dédalo”

(Rocha-Peixoto, 1997, p. 227)
A associação romancista utilizada pelo autor supracitado para analisar a frase
que, também, intitula essa parte do capítulo é interessante, pois nos permite acompanhar
o caminho que a Cidade Sorriso percorreu ao longo dos séculos XIX e XX. Sempre que
tentava fugir da influência e da identidade da Cidade Maravilhosa, Niterói procurava
competir com a metrópole seja pela atenção da família real (no século XIX) ou por se
marcar como pólo econômico e de lazer. No século XX, apesar das disputas políticas
fluminenses, o município cresceu economicamente o que se expressou nas inúmeras
construções importantes até a década de 1950. Como vimos, com a Primeira República,
o sorriso da cidade passou a se associar com a vida de lazer e lúdica que era possível ter
nessas terras. Após perder o “status” de capital do Estado, sua identidade marcante ficou
indefinida. Entretanto, a elite niteroiense conseguiu compreender que não se deve fugir
ou competir com metrópole, mas compreendê-la à distância. Somente dessa forma, a
máxima “a melhor coisa de Niterói é a vista para o Rio” passa a ter algum sentido
positivo para a cidade. Portanto, essa interpretação do ditado popular passou a não mais
olhar com inferioridade para o Rio de Janeiro, mas, sim, procurou enfatizar as
potencialidades de Niterói, uma cidade que consegue ter tudo, inclusive a vista
prazerosa para a capital do estado.

2.3 - O resgate do sorriso da cidade – Niterói: o município com o maior IDH do
estado

Como vimos, desde 1975 Niterói viveu um período de decadência não só
econômica, mas também em relação a sua identidade. Durante o Império, a Cidade
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Sorriso se caracterizava por sua proximidade com a família real, o que lhe dava uma
peculiaridade com relação a sua identidade. Já no século XX, a conquista de estatura de
capital do estado se deu a duras penas, com a construção do porto e com a edificação de
inúmeros prédios de lazer no município. Com a ida da capital federal para Brasília e a
junção dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro, Niterói teve que aprender a construir
outra personalidade para si própria. Dessa vez, a elite política e econômica niteroiense
entendeu que não se deve competir com a metrópole, mas sim compreende-la a
distância.
Foi assim que a construção de uma nova identidade começou a ser feita na
década de 1990, quando dois acontecimentos ajudaram a alavancar a cidade. O primeiro
deles foi em 1991, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o
“Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas”. Nesse
documento, a ONU começava a calcular o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
variando entre zero e um, com base nos indicadores de saúde, educação e renda. Entre
os números referentes aos municípios brasileiros, Niterói ocupou a terceira colocação
Foto XIV – IDHM de 1991

Fonte: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios1991.html Visto em março de 2019
Como demonstra a tabela acima, Niterói empatou com Florianópolis em termos
de número absoluto do IDHM. Por mais que esses números não demonstrem “o melhor
lugar para se viver” nem a “felicidade” da população, a elite política aproveitou a boa
colocação para construir um novo projeto de cidade capaz de devolver o título de
Cidade Sorriso. Para isso, a gestão política do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
(1989 – 2000) foi essencial, pois marcou não só uma virada política no município, como
também trabalhou num processo de revalorização do espaço urbano.
O primeiro governo de Jorge Roberto Silveira (1989 – 1993) foi essencial para
que Niterói voltasse a ter o sorriso da cidade destacado, fazendo com que sua identidade
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assumisse novos contornos. Como enfatiza o artigo de Marcio Pinon (2012), a gestão
desse prefeito foi marcada por duas políticas: uma de inspiração social e democrática,
voltada para construir projetos para a população de baixa renda; e outra tendo como
visão a promoção de uma imagem da cidade, com o Museu de Arte Contemporânea
(MAC) como promotor desse city marketing 46.
Um dos primeiros projetos implementados foi o programa “Vida nova no
Morro”, em 1989, com iniciativa de melhorar a infraestrutura urbana nessas localidades,
pavimentando as vias de acesso, melhorando as escadarias, colocando postes de luz,
recuperando a fachada, facilitando a captação de água e construindo um sistema de
esgoto sanitário. Esse projeto se tornou um dos precursores do programa Favela Bairro
no Rio de Janeiro, anos mais tarde.
Outro projeto implementado em Niterói que teve exibição nacional foi o
“Programa Médico de Família (PMF)”. Em 1990, quando a cidade vivia uma epidemia
de dengue e meningite, o prefeito foi até Cuba conhecer o programa de médicos
estabelecido no país e de lá tirou inspiração para o projeto que foi instituído. O PMF
teve a supervisão do Ministério de Saúde de Cuba por um longo tempo e seu objetivo
era estabelecer a medicina preventiva e a participação dos organismos populares na
fiscalização, controle e gestão do sistema de saúde. Esse programa foi base para o
Programa Saúde da Família, elaborado nacionalmente, e, em 1999, o PMF recebeu a
visita de Fidel Castro no Posto construído no Morro do Palácio.
Além desses dois projetos marcantes, nessa gestão também foram recuperados
prédios históricos degradados, como o Teatro Municipal, e adaptado o mobiliário
urbano para deficientes físicos. Contudo, o marco mais expressivo da primeira gestão de
Jorge Roberto Silveira foi o início da construção do Museu de Arte Contemporânea
(MAC). Essa obra tem tudo a ver com a nova imagem que a cidade passaria a ganhar
tanto nacionalmente, como internacionalmente, através de uma campanha de city
marketing.
A história de construção do MAC começou em 1991, quando Anna Maria
Niemeyer procurou o prefeito Jorge Roberto Silveira para abrigar o acervo artístico de
João Satamini. A partir dessa conversa inicial, o gestor municipal conseguiu que Oscar
46 Essa estratégia do “city marketing” consiste em construir um laço sentimental dos habitantes com a
própria cidade e, com isso, vender o espaço urbano para novos investimentos do capital privado (Sánchez,
1999). A intenção é colocar a cidade no mapa por meio de uma imagem que marca o município. De
maneira parecida, Barcelona havia passado por um processo semelhante por conta de inúmeras obras que
antecederam as Olimpíadas de verão de 1993. Manuel Delgado (2007), em inúmeros textos questiona e
critica os planejamentos urbanos que levaram a construir o “modelo Barcelona”.
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Niemeyer projetasse um Museu que se adequasse ao “espírito da cidade”. O local de
construção foi escolhido pelo próprio arquiteto, que projetou o museu para ser parte da
paisagem ao seu entorno.
Foto XV – Construção do MAC

Fonte: http://revistatemalivre.com/tag/fotos-antigas-de-niteroi. Visto em agosto de 2019
A construção do MAC durou 5 anos. Ele foi inaugurado já na gestão do outro
prefeito, também do PDT, João Sampaio (1993-1996). Após a conclusão da obra, o
MAC se tornou símbolo da cidade, tanto que a imagem do museu passou a ocupar o
lugar do brasão do município nos documentos oficiais (Pinon, 2012). A imagem do
MAC juntamente com a ideia de uma ótima qualidade de vida na cidade foi importante
para promover Niterói nacional e internacionalmente para novos investimentos e
empreendedorismos urbanos.
Como ressaltado, essa estratégia do city marketing consiste em construir um
laço sentimental dos habitantes com a própria cidade e, com isso, vender o espaço
urbano para novos investimentos do capital privado (Sánchez, 1999). A intenção é
colocar a cidade no mapa por meio de uma imagem que marca o município. De maneira
parecida, Barcelona havia passado por um processo por conta de inúmeras obras que
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antecederam as Olimpíadas de verão de 1993. Manuel Delgado (2007), em inúmeros
textos questiona e critica os planejamentos urbanos que levaram a construir o “modelo
Barcelona”. No caso de Niterói, mesmo que esse marketing urbano não esteja
relacionado a um megaevento, a construção do MAC como imagem/modelo e a visão de
uma “boa qualidade de vida” alçou o município um status de cidade moderna,
globalizada e do futuro.
Posteriormente, a prefeitura encomendou ao arquiteto Oscar Niemeyer um
complexo arquitetônico chamado “Caminho Niemeyer”, que se localizaria na orla da
Baía de Guanabara com diversos prédios capazes de ligar a praia de Charitas, passar
pelo MAC e ir até ao centro da cidade. No projeto original constavam: o MAC, a Praça
Juscelino Kubitschek, o Centro Petrobrás de Cinema, o Teatro Popular, a Sede da
Fundação Oscar Niemeyer, o Memorial Roberto Silveira, a Igreja Batista, nova Catedral
Metropolitana, a Capela Flutuante e o estacionamento que teria como função integrar a
estação das barcas e o terminal rodoviário João Goulart ao Caminho Niemeyer.
Algumas obras desse “Caminho Niemeyer” ainda não foram concluídas, outras foram
retiradas do complexo e as últimas delas foram inauguradas em 2011 (o Centro
Petrobrás de Cinema e o Teatro Popular de Niterói).
O importante a observar é que na década de 1990, a elite política da cidade
conseguiu ressignificar a interpretação de “Cidade Sorriso”, trazendo para Niterói uma
nova identidade. Dessa vez, ao invés de competir com o Rio de Janeiro, o município
aproveitou as belezas do seu vizinho para lhe construir uma marca própria, o MAC. A
primeira gestão do prefeito Jorge Roberto Silveira, ao mesmo tempo em que
implementou projetos de cunho popular e social que tiveram reconhecimento nacional,
foi capaz de colocar a cidade na linguagem moderna e globalizada do city marketing.
Atualmente, a representação de “Cidade Sorriso” está associada a uma ótima “qualidade
de vida” e aos prédios de cunho modernistas.
Entretanto, a venda de Niterói para o capital privado, principalmente, para
setores relacionados ao turismo, a indústria cultural, ao comércio varejista, ao capital
imobiliário foi também responsável por aumentar a desigualdade dentro da própria
cidade. O público de consumo dessa nova cidade era, sobretudo, de classe média e
classe média alta o que acabou por aumentar, também, as diferenças entre zona sul/zona
norte. Enquanto esta seria responsável por abrigar moradores que vivem um movimento
pendular ao se deslocarem do trabalho (geralmente no Rio de Janeiro ou nas áreas
centrais de Niterói) para casa, aquela seria um local de residência da elite niteroiense
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capaz de conseguir dar conta do custo de vida alto em Icaraí e arredores. No fim das
contas, o marketing propulsor da nova identidade de Niterói acabou mostrando que essa
cidade não era para todos, ao menos não igualmente, graças à grande especulação
imobiliária que o município viveu no início dos anos 2000.

2.4 – “Niterói do século XXI” - Consequências da estratégia do City Marketing

O título desta parte do capítulo foi dado ao Plano Diretor de Niterói construído
em 1991, quando estavam planejando os novos passos que a cidade iria dar no início do
novo século que se aproximava47. Como foi assinalado, após um período de decadência
econômica e social por conta da perda de status de capital do estado, esse plano diretor
ajudou a reconstruir a identidade de Niterói que, pela primeira vez, estava dissociada do
município vizinho, Rio de Janeiro. Dessa vez, o sorriso da cidade começou a ser
relacionada à estratégia do city marketing, em que passou a promover o espaço urbano
como um local a ser aproveitado por conta das obras de Niemeyer e da representação de
uma “ótima qualidade de vida”, visto o seu alto IDHM.
Isso significa dizer que Niterói não somente passou a ser um local turístico,
como também um lugar de muitos investimentos culturais, financeiros e imobiliários. O
início do século XXI foi de intenso crescimento, principalmente, populacional. Segundo
os censos de 2000 e 2010 do IBGE, durante essa primeira década, houve um aumento
de cerca de 30 mil moradores no município. Como veremos nesta parte do texto, esse
crescimento foi acompanhado de um aumento da especulação imobiliária, desigualdade
social, dos problemas no trânsito e da violência urbana.
No início dos anos 2000, as Organizações das Nações Unidas (ONU) calcularam
novamente o IDH dos municípios brasileiros com base nos índices de saúde, educação e
renda. Novamente, Niterói não decepcionou e emplacou sua representação de cidade
com a “melhor qualidade de vida no estado do Rio de Janeiro”.
Foto XVI – IDHM anos 2000

47 http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/arquivos_biblioteca/planejamento/planodiretor1992/
ProjetoNiteroiSeculoXXI_ConsolidacaoDasInformacoes.pdf Visto em abril de 2019
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Fonte: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios2000.html
Se em 2000 a representação de Niterói como uma cidade com ótima qualidade
de vida se mantinha positivamente estável, o mesmo não se poderia se dizer a respeito
das obras do Caminho Niemeyer. Como vimos, esse projeto foi encomendado ao
famoso arquiteto Oscar Niemeyer durante o primeiro governo de Jorge Roberto Silveira,
entre 1989 e 1993. Em 2000, José Roberto Silveira concorria à reeleição (pela terceira
vez) com a promessa de começar, enfim, essas obras. Dois anos depois, entretanto, o
prefeito renunciou para concorrer ao governo do Estado e seu vice, além de assumir a
prefeitura, recebeu como herança a responsabilidade de terminar o projeto.
Durante o governo de Godofredo Pinto (2002 – 2008), do partido dos
trabalhadores (PT), mesmo com a ajuda financeira e política do seu partido que
governava o Brasil, as obras não foram muito para frente. Desculpas como falta de
dinheiro e empresas contratadas falindo eram, por vezes, usadas. Entretanto, como
enfatiza o artigo de Margareth da Luz (2009),
A maior pedra do caminho foi a impossibilidade de ser construído no trecho
escolhido. A mudança de localização trouxe sérios prejuízos ao projeto de
Niemeyer. Inicialmente seria de fato um caminho arquitetônico, e o desejo de
fruição estética das obras teria a potencialidade de incentivar o trajeto por
aquele trecho da malha urbana e aí sim poderiam ser valorizados outros
percursos da cidade, cujas consequências para a economia e o turismo são fáceis
de serem projetadas. Outro fator a ponderar é que o espaço entre as barcas e o
MAC não constitui um problema urbanístico. Ele está na direção do
crescimento da cidade, pois com o iminente esgotamento imobiliário do bairro
de Icaraí, as construtoras estão começando a dirigir seu interesse aos bairros
mais centrais de Boa Viagem, São Domingos e Gragoatá em busca dos últimos
espaços residenciais da orla da baía. É muito provável que naquele trecho o
projeto teria mais atrativos para a iniciativa privada. A pronta inauguração da
praça JK, que fica nessa área, com recursos da NitPark, que explora o
estacionamento subterrâneo, o prova.

(Luz, 2009, p. 297)
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Como ressalta a autora Margareth Luz (2009), o projeto que inicialmente foi
pensado para o trecho entre as Barcas e o MAC mudou de lugar e, com isso, o capital
privado que financiaria as obras também se desinteressou. Com esse problema, o
recurso material teria que ser, sobretudo, via governo federal, o que representava,
também, novas negociações políticas. Em 2005, a Prefeitura conseguiu que Niterói
entrasse para o Roteiro Niemeyer, iniciativa do Ministério do Turismo que incluía,
também, Brasília e Belo Horizonte. Com isso, foi possível a captação de recursos
federais para terminar o Teatro Popular e assinar outro convênio com a Petrobras para
concluir o hoje denominado Espaço Reserva Cultural de Niterói.
Um dos maiores resultados da representação de Niterói com ótima qualidade de
vida e do projeto Niemeyer foi o aumento da especulação imobiliária. A área ao redor
do MAC, por exemplo, não era de interesse das construtoras imobiliárias até o ano de
1996. Hoje em dia, ela é o segundo metro quadrado mais caro da cidade, perdendo,
somente, para o bairro de Charitas, conforme aponta o índice FIPEZAP48. Desde 2011,
quando esse indicador foi lançado, até o ano de 2018, Niterói ocupava a quarta
colocação em relação ao preço do metro quadrado para venda, perdendo, somente, para
Rio de Janeiro, São Paulo e Brasilía. Uma notícia do ano de 2014, por exemplo, no
portal O Globo apontava: “Quarto metro quadrado mais caro do país, Niterói registra
alta nos preços de imóveis no último ano”. Atualmente, o preço de venda do metro
quadrado está caindo no município e agora ocupa a sexta colocação brasileira.
Em 2014, Niterói estava sofrendo efeitos de ser vizinha de onde seria sediada a
Copa do Mundo. Um dos campos afetados foi o mercado imobiliário, que teve o valor
do preço do metro quadrado aumentado, também, por conta desse fator. Contudo, como
estamos vendo, o município foi afetado por consequência derivada da proximidade com
a metrópole carioca, principalmente no campo das representações. Na primeira década
do século XXI, uma das consequências foi a representação sobre violência em Niterói.
Em 2008, foram implantados no Rio de Janeiro as Unidades de Polícia Pacificadora
(UPP), a primeira na favela de Santa Marta. Esse projeto foi elaborado pela Secretaria
do Estado de Segurança do Rio de Janeiro, na época do governo de Sérgio Cabral (2007
– 2014), com a intenção de se aproximar de uma polícia de proximidade49.
48 Esse indicador é o primeiro com abrangência nacional a acompanhar os preços de venda e locação de
imóveis no Brasil com base nos anúncios publicados na página de internet ZAP Imóveis e outras
fontes.https://www.abecip.org.br/imprensa/noticias/valor-dos-imoveis-em-niteroi-caiu-3-43-em-2017mostra-indice-fipezap Visto em abril de 2019
49 De acordo com Muniz e Mello (2015), a chamada polícia de proximidade se caracteriza como “o novo
paradigma de incursão pacífica e permanente pelas ruas, becos e vielas das favelas volta-se para a procura
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O que me cabe aqui ressaltar é que com esse projeto das UPP’s no Rio de
Janeiro foi construído em Niterói uma representação de que a “violência na cidade
estaria aumentando por conta da migração dos bandidos do Rio”. Já morava no
município nessa época e, por várias vezes, tive acesso a expressões parecidas sejam nos
ônibus, padarias ou mesmo escutando conversas nas ruas. Uma matéria publicada pelo
jornal O Globo, por exemplo, em julho de 2013, tinha a seguinte manchete: “Mais
crimes em Niterói depois das UPPs no Rio. Levantamento mostra aumento do número
de roubos de veículos e dos assaltos a residências e pedestres” 50. Mesmo que o aumento
populacional e a própria especulação imobiliária pudesse contribuir para o aumento da
sensação de insegurança, a visão de que a UPP aumentou a violência de Niterói ficou
marcada.
Outro problema apresentado no momento pós especulação imobiliária foi em
relação à mobilidade urbana. O aumento da construção de prédios não foi acompanhado
por uma melhoria nas infraestruturas das ruas e uma preocupação maior da gestão
municipal com a mobilidade urbana. Além disso, o aumento populacional e o
investimento federal da época para comprar carros fizeram com que aumentasse,
também, a frota automotiva do município. Por isso, as representações de Niterói como
um “caos” no trânsito começaram a surgir. Como exemplo, podemos observar uma
matéria do Jornal do Brasil, publicada em abril de 2012: “Niterói com crescimento
desordenado, tem sérios problemas de mobilidade”
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. A reportagem culpa o

crescimento desacompanhado de uma melhoria de infraestrutura do trânsito e
transportes como causadora dos engarrafamentos e demais transtornos associados. O
engenheiro especialista em transportes Gilberto Gonçalves, da UFF, foi consultado pela
equipe que publicou a reportagem e disse:
"Construir mais prédios numa determinada região é apenas a gota d'água. O
problema maior é que em Niterói não há investimentos em transporte público.
do consentimento da coletividade, antes invadida por policiais e criminosos, agora policiada, espera-se,
apenas pela polícia. Trata-se de por em operação a polícia de proximidade que desdobra-se idealmente
numa dinâmica de reconciliação da polícia com ela mesma, e desta com a comunidade a ser policiada.
(...)O que venha a ser a pacificação e a ambição de proximidade que ela encerra justifica-se menos pela
obtenção do controle estatal de territórios – um meio, uma exigência indispensável para a negociação de
alguma paz –, e muito mais pela garantida oferta igualitária, legal e legítima de serviços de policiamento
público em comunidades populares.” (Muniz e Mello, 2015)
50 https://oglobo.globo.com/rio/bairros/mais-crimes-em-niteroi-depois-das-upps-no-rio-9107728 Visto
em abril de 2019

51
https://www.jb.com.br/index.php?id=/acervo/materia.php&cd_matia=627274&dinamico=1&preview=1
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Você tem que construir prédios sim, mas é preciso resolver os problemas de
transporte"
(Gilberto Gonçalves, JB 14/08/12)

Na época dessa reportagem, o prefeito Jorge Roberto Silveira terminava seu
quarto mandato na cidade (2009 – 2012). Sua missão principal parecia ser o término da
obra que vai ser apontada como seu legado, ou seja, construir os últimos prédios
possíveis do projeto “Caminho Niemeyer”. Por isso, os demais problemas da cidade
passaram para o segundo plano, como a violência e a mobilidade urbana. Seguindo o
propósito do seu governo, em 2011, foram inaugurados o Teatro Popular e o Espaço
Reserva Cultural.
Foto XVII – Caminho Niemeyer

Fonte: http://culturaniteroi.com.br/blog/?id=121
A matéria de onde essa foto foi retirada é de 2015, da própria página virtual da
prefeitura, e foi ressaltado que “Caminho Niemeyer ganhará Instituto de Arte e
Cultura”. Mesmo que no projeto original constasse que o Caminho Niemeyer iria se
adequar ao espaço urbano da cidade com prédios até o MAC, na prática, depois de
inúmeras transformações, o que ficou sendo representado na cidade como o “Caminho
Niemeyer” foi essa parte da cidade onde estão construídos o Teatro Popular de Niterói e
o Instituto de Arte e Cultura. Além de ficar distante do centro econômico e cultural mais
abastado da cidade, o projeto não previu uma revitalização urbana da área onde está
localizada, atrás do terminal urbano de ônibus. Embora pensar no entorno do projeto
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não fosse previsto, já que ali não era a área de construção inicial, o vazio onde o
“Caminho Niemeyer” foi colocado marcou, também, a reconfiguração do city marketing
imobiliário em volta das obras do arquiteto, tendo por consequência a queda do preço
do metro quadrado em Niterói desde 2016.
Portanto, construir a estratégia do city marketing associando a imagem de
Cidade Sorriso com as obras de Niemeyer e a representação do município com a melhor
qualidade de vida do Estado trouxe, por fim, consequências marcantes para o atual
momento que vive Niterói. Como vimos, alguns deles dizem respeito à violência e
mobilidade urbana, tema central da tese. Um dos principais efeitos desse projeto foi o
aumento da desigualdade na cidade.
Em 1991, quando foi divulgado pela primeira vez o IDH dos municípios
brasileiros, o índice calculado para mensurar a desigualdade social e econômica,
chamado Coeficiente de Gini, de Niterói ocupava a 22ª posição em relação aos
municípios do Estado. Em 2010, a cidade passou para a terceira posição, atrás somente
do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis. Isso significa dizer que no início do século XXI,
em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro aconteceu uma diminuição da
disparidade de renda entre seus habitantes. Entretanto, essa realidade não foi
acompanhada por Niterói, pelo contrário, o Índice de Gini aumentou de 0,5776 para
0,5983 em duas décadas. Isto é, promover a cidade por meio da estratégia do city
marketing como uma “ótima qualidade de vida” e reduto turístico de Niemeyer
aumentou a desigualdade social entre os niteroienses.
Por isso, podemos dizer que o marketing propulsor da nova identidade acabou
mostrando que essa Niterói não era para todos, já que a Cidade Sorriso vendida nos
balcões de negócios estava acessível apenas para aqueles com um maior poder
aquisitivo. Essa desigualdade econômica e social veio acompanhada de problemas em
relação à violência e a mobilidade urbana, como já foi apontado. Aproveitando o ensejo,
a campanha de Rodrigo Neves, atual prefeito, veio procurar resolver esses problemas
promovendo uma cidade um pouco diferente da que estava sendo impulsionada pela
imagem de Cidade Sorriso construída desde 1991. Niterói não deixou de ver vista como
“a melhor qualidade de vida do Estado” e uma das queridinhas de Niemeyer, a intenção
da atual gestão era aproveitar o molde anterior para construir seu o projeto de cidade
com base em uma ideia globalizada e moderna de espaço urbano, em que todos possam
se sentir parte.
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2.5- “Niterói feita por você”?
Como vimos, desde o século XIX, Niterói utilizou da representação de Cidade
Sorriso para construir uma identidade que conseguisse afastar a ideia de ser somente um
município periférico às margens da grande metrópole. Entretanto, em diversos períodos
sócio-históricos, o sentido dessa expressão foi sendo ressignificado. Durante a colônia e
o império, a partir das vindas de Dom João VI a essas terras, o sorriso da cidade de
Niterói passou a ser associado pela proximidade da cidade com a família real. Já depois
da proclamação da república até o ano de 1975, diante das dificuldades de se estabelecer
enquanto capital do Estado do Rio de Janeiro, o sorriso de Niterói passou a ser
reconhecido por meio das possibilidades de lazer e concentração econômica que
conseguiu depois das construções do porto e de outros prédios importantes.
Quando Niterói perdeu a estatura de capital do Estado, rapidamente, a elite
política e econômica conseguiu construir um outro projeto de cidade que contemplasse
as grandezas presentes nessas terras. Agora, a Cidade Sorriso é vista como uma das
melhores qualidades de vida do Estado e parte to ciclo turístico de Niemeyer. Só então a
partir da década de 1990 que os niteroienses conseguiram se enxergar distantes da
sombra da Cidade Maravilhosa.
Apesar dessas três representações sobre a Cidade Sorriso serem diferentes, todas
de acordo com seu contexto sóciohistórico, elas possuem uma peculiaridade que as
aproximam. Todos os diferentes recursos simbólicos mobilizados para a construção da
representação de Niterói como Cidade Sorriso foram construídas, sobretudo, para uma
elite, seja ela aristocrática, política ou econômica. Durante o império e colônia, a
população com proximidade ao rei que tinha destaque. Já na época que foi capital do
Estado, a burguesia que se enriquecia com o porto dava as coordenadas do futuro da
cidade. E no município com melhor qualidade de vida do Rio de Janeiro são
privilegiados aqueles que conseguem dar conta do alto nível do custo de vida.
Ou seja, os projetos de cidade que foram construídos até então estavam voltados
para a elite aristocrática, que conseguiu se reatualizar até aqui. A Niterói que começava
na década de 2010, com inúmeros problemas sobre segurança pública e da mobilidade
urbana, por exemplo, estava precisando de outro plano para seus moradores. A
campanha política do atual gestor durante sua primeira eleição visou essa problemática.
Rodrigo Neves (2013 – 2020) foi eleito prometendo uma cidade que seguisse um
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modelo urbano moderno, seguindo o exemplo de metrópoles internacionais, capaz de
abrigar as diversidades e diferenças de todos.
Em sua primeira campanha, o gestor focou principalmente em abordar as
questões de mobilidade urbana e segurança pública. Antes mesmo de eleito, podemos
entender qual era o projeto de cidade que estava sendo construído. No seu plano de
governo estava presente a ênfase a noção de mobilidade urbana em lugar da importância
historicamente oferecida ao trânsito; as ideias de se construir um espaço urbano
sustentável, moderno e, principalmente, que seguisse as diretrizes do “direito à cidade”.
No que concerne à Segurança Pública, sua intenção era concentrar suas ações na
Guarda Municipal, dobrando seu efetivo, promovendo qualificação para os agentes e
melhorando o piso base. Outra de suas ações foi a implantação do Centro Integrado de
Segurança Pública (CISP), com câmeras monitorando toda cidade e uma central de
emergências. A construção do CISP está de acordo com o ideal de tornar Niterói uma
“smart city”, algo que também faz parte de sua plataforma de governo.
Nas eleições de 2012, uma das propagandas que circulavam pela internet e,
também, pela cidade era que Rodrigo Neves queria “tornar Niterói uma referência
nacional” no que se refere ao acesso de ciclovias.
Foto XVIII – Folheto de Campanha de Rodrigo Neves
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Fonte: http://axelgrael.blogspot.com/2012/09/ Visto em agosto de 2019
Como pude perceber, desde sua primeira campanha política o gestor atual
recorria a palavras como mobilidade urbana, cidade sustentável, direito à cidade, smart
city para mostrar que queria colocar Niterói no vocabulário moderno de gestão urbana.
Ser uma “cidade amiga da bicicleta” também iria ao encontro disso. Mas, essas
interferências globais não pararam somente na campanha.
Logo no início de seu governo, em 2013, o gestor elaborou um Plano Estratégico
chamado “Niterói que queremos”. Esse planejamento foi elaborado com participação
conjunta de alguns grupos da população, por meio de acessos a uma página virtual, e
entrevistas com especialistas, lideranças do município, corpo técnico da prefeitura e
empresários de Niterói. No documento base que mostra os resultados desse projeto, é
enfatizado que essa estratégia tem como “fonte de inspiração a análise de tendências
globais de cidades” (Niterói, 2013). A partir desse planejamento foram elaborados 32
projetos estruturadores que seriam base para as ações da atual gestão.
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Por conta desse investimento, o lema da atual gestão por um bom tempo foi
“Niterói feita por você”, fazendo referência à participação popular no planejamento
estratégico elaborado durante o primeiro ano de governo (o título deste tópico faz alusão
a essa frase). Seguindo as ações elaboradas nesse projeto, a prefeitura elaborou o
programa “Niterói de bicicleta”, em 2013, visando apoiar a cultura cicloviária na
cidade, por meio de campanhas educacionais, promoções publicitárias e contato com o
movimento cicloativista do município. Além disso, atualmente, Niterói contém um
bicicletário público e 45 quilômetros de malha cicloviária, sendo que 30 delas foram
construídas na atual gestão. A promessa é que até o final dessa gestão a cidade complete
100 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Além de se concentrar nas bicicletas, essa
gestão também realizou outras obras infraestruturais importantes como, por exemplo, o
mergulhão na praça renascença (para desafogar o trânsito na saída da cidade); o túnel
Charitas-Cafubá; e o corredor viário chamado de Transoceânica (projeto de quase 10
quilometros, que passa por 12 bairros da região oceânica, com vias exclusivas para
ônibus, ciclovias e adequação das calçadas).
Entretanto, o que reflete o projeto de cidade que a atual gestão está
implementando é muito mais que as obras e ações concretas e, sim, os discursos que são
propagados pelo prefeito e demais gestores. Esses fatores contribuem na construção de
aspectos simbólicos que ajudam a construir a representação da Cidade Sorriso como
moderna. Podemos citar, por exemplo, o trecho de uma entrevista concedida pelo
prefeito Rodrigo Neves ao jornal local “O Fluminense”, em março de 2017, no dia de
inauguração do bicicletário na cidade:
“Iniciamos esse programa, já triplicamos o número de ciclovias e implantamos
cerca de 1,2 mil vagas para bicicletas, através de bicicletários, paraciclos.
Fizemos campanhas de conscientização sobre a importância de humanizar o
trânsito e com isso reduzimos os acidentes e sobretudo as ocorrências com
óbitos em Niterói em função dessas campanhas. Esse bicicletário se integra a
esse esforço de incentivar a cultura da bicicleta, que é um meio de transporte
mais sustentável, faz bem para a saúde das pessoas e para o planeta, porque uma
bicicleta é menos um carro, menos um carro significa menos emissão de
poluentes na atmosfera, mais qualidade do ar, mais qualidade de vida”
(http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/biciclet%C3%A1rio-arariboia-

%C3%A9-inaugurado-no-centro-de-niter%C3%B3i Visto em abril de 2019)
Como vimos anteriormente, o grande aumento populacional e a explosão
imobiliária teve como consequência o aumento nos problemas no trânsito. Visando
melhorar isso, essa nova cidade pensada na gestão atual propõe resolver os problemas
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de mobilidade urbana promovendo a bicicleta como meio de transporte e incentivando o
uso dos transportes públicos. Na fala do prefeito, o uso de termos como “humanizar o
trânsito”, “cultura da bicicleta”, “meios de transporte mais sustentável”, “mais
qualidade de ar” está de acordo com essa linguagem moderna de gestão.
Para se familiarizar melhor com essa linguagem moderna de gestão de cidade, o
prefeito participou de inúmeros congressos no exterior. Um deles foi o “Smart City
Expo World Congress”, em 2017, na cidade de Barcelona. Seu objetivo era aprender
com a experiência de Barcelona a cerca da instalação de carros e ônibus elétricos na
construção de uma “cidade inteligente”. Em uma publicação da própria página da
prefeitura, Rodrigo Neves disse: "Acreditamos em um planejamento urbano e
mobilidade mais sustentáveis e a experiência de participação cidadã e inovação de
Barcelona é um bom exemplo. Temos que aprender com essas referências positivas para
gestão de nossa cidade". Muito mais do que observar projetos de mobilidade que deram
certo em outras cidades, sua ida a congressos como esse serviu para mostrar sua
preocupação em estar associado a essa maneira contemporânea de se pensar a cidade.
Estar próximo a Barcelona, considerada uma cidade pioneira em vários projetos
urbanísticos, é poder enfatizar que Niterói também segue esse caminho.
A influência dessa nova linguagem moderna de cidade, que acompanha as
tendências globais, afetou, também, a construção do plano diretor. Na minuta do Plano
diretor, aprovada em 2018, a palavra sustentável ou sustentabilidade aparecem 64 vezes;
o termo meio ambiente está presente em 67 oportunidades; a palavra mobilidade surge
71 vezes, enquanto a palavra trânsito apenas 14. Dentro dessa temática o termo bicicleta
está presente 17 vezes, ônibus 9 vezes, automóvel aparece apenas 1 vez e a palavra
carro não comparece no documento. Fazer a contabilização dessas palavras foi
importante, principalmente, quando comparei com o plano diretor de 1992. Nesse
último, os termos mobilidade urbana e bicicleta não aparecem nenhuma vez, por
exemplo.
Como estou mostrando, essas mudanças nesse lexo associado à gestão urbana
não que diz respeito unicamente a Niterói. Mas, reafirmar inúmeras vezes algumas
dessas palavras indica a construção de um projeto que visa colocar a Cidade Sorriso no
rol dos municípios modernos e globais. Ser uma cidade amiga da bicicleta e construir
uma mobilidade sustentável fazem parte disso. No fim das contas, assim como as
demais identidades construídas em outros contextos sóciohistóricos, o atual governo
também parece querer promover uma imagem de um município especial e que merece
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destaque. Entretanto, como mostrarei nos próximos capítulos, esse novo projeto de
cidade global não consegue abarcar a diversidade dos seus moradores, principalmente,
no quesito mobilidade urbana.
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CAPÍTULO 3 – DIREITOS À CIDADE?

No capítulo anterior vimos que as representações construídas sobre Niterói
foram reatualizadas de acordo com cada momento sócio-histórico, de modo que os
aspectos simbólicos a respeito do sorriso da cidade adquiriram diversos significados.
Mesmo que com múltiplos sentidos, o epíteto “Cidade Sorriso” foi construído sempre
por/para uma elite, seja ela a aristocrática, política ou econômica. Contemporaneamente,
o sorriso da cidade começou a ser relacionado ao fato de Niterói ter uma boa qualidade
de vida, por conta do IDHM elevado. Somaram-se a isso as construções de Niemeyer,
trazendo as vantagens e desvantagens de se tornar uma cidade turística e moderna.
Como foi ressaltado, uma das consequências desse processo foram os elevados conflitos
em relação à mobilidade urbana. Visando resolver esse problema, o atual prefeito,
Rodrigo Neves, disseminou um projeto de uma “Niterói feita por você”, ou seja, uma
cidade de gestão fundamentada na participação da popular. Em suas promessas estava a
ideia de construir uma cidade que seguisse um modelo de gestão urbana moderna,
seguindo o exemplo de metrópoles internacionais, capaz de abrigar as diversidades.
Podemos observar isso na primeira entrevista que o prefeito concedeu depois de
eleito para o portal G152. Quando perguntado sobre a responsabilidade que teria agora
com a eleição, ele respondeu: “Nós não temos o direito de errar, o povo está dando uma
segunda chance. Nós temos uma responsabilidade enorme. Nós vamos resgatar Niterói”.
A segunda chance a que ele se refere seria a oportunidade do Partido dos Trabalhadores
(PT) assumir novamente a gestão da cidade. Entretanto, o que merece um destaque é a
ideia de resgatar Niterói. Remetendo a pretéritos períodos sócio-históricos, o propósito é
reaver a importância da Cidade Sorriso, mas mobilizado, dessa vez, outros aspectos
simbólicos que se somariam ao prestígio já característico de Niterói. Ou seja, o sorriso
da cidade caracterizado pelo seu alto IDHM e por ser componente de circuito turístico
de Niemeyer estaria, a partir de então, acompanhando a linguagem moderna de gestão
do espaço urbano característica das “cidades globais”53 internacionais.

52 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/eleicoes/2012/noticia/2012/10/nao-temos-o-direito-de-errar-dizrodrigo-neves-sobre-o-pt-em-niteroi.html Visto em maio de 2019
53 Saskia Sassen define o termo Cidade Global como: “cities for servicing and financing of international
trade, investment, and headquarters operations – wherever these might be located. That is to say, the
multiplicity of specialized activities in global cities are crucial in the valorization, indeed
overvalorization, of leading sectors of capital today. And in this sense they are strategic production sites
for today’s leading economic sectors. (SASSEN, 2001, p. 87)
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Como já foi enfatizado, no início de sua gestão o prefeito elaborou um plano
estratégico chamado “Niterói que queremos”. Ao todo, 5774 pessoas responderam um
questionário pela internet apresentando as expectativas que tinham em relação a atual
gestão. Além disso, foram entrevistadas 40 lideranças sociais do município para
identificar eventuais obstáculos que o governo enfrentaria. Enquanto “Diferenciais
Competitivos”, ou seja, aqueles que são encarados enquanto positivos para cidade, se
destacaram como os três primeiros: Perfil e qualidade da população; Patrimônio
Natural; Localização estratégica entre o Rio e leste Metropolitano. Esses pontos estão
de acordo com os aspectos simbólicos característicos da Cidade Sorriso de então. Isto é,
Niterói não é vista apenas como um município vizinho da metrópole. Sua natureza
exuberante e a qualidade de vida da população contribuem para reforçar essa
representação.
Essas 40 lideranças entrevistadas apontaram, também, as “deficiências
estruturais”, ou seja, as dificuldades que a nova gestão teria que dar conta. Destaco as
três primeiras: mobilidade; segurança; gestão pública (investimentos e processos de
diálogo e transparência). Mesmo sendo uma pesquisa realizada pela própria prefeitura
(o que poderia apresentar algum viés), a presença da mobilidade urbana enquanto o
primeiro aspecto desafiador também vai ao encontro do que venho apresentando.
Entretanto, não é somente por um clamor popular que a atual gestão resolveu focar
nesse ponto. Focar na propaganda da mobilidade ativa, ou seja, no privilégio de
bicicletas e fluxo a pé em vez de automóveis como resolução para os problemas na
circulação em Niterói é uma maneira mais acessível de se aproximar da linguagem
moderna de gestão que as cidades globais têm utilizado. Uma das medidas adotadas por
cidades globais (tais como: Londres, Paris, Seul e Buenos Aires) é a proibição do
trânsito de veículos automotores nos centros de suas cidades permitindo, somente,
aqueles que circulam pela “mobilidade ativa”54.
Numa entrevista concedida por Rodrigo Neves e Axel Grael (então prefeito e
vice) ao jornal local “O Fluminense”, o gestor afirmou: “Niterói será a cidade de Região
Metropolitana mais ciclável do país”. A despeito da efetivação prática de tal promessa,
seu discurso enfatiza a necessidade do município se destacar diante dos demais em
relação à mobilidade por bicicleta. Isso, porque, como estamos vendo, faz parte das
gramáticas adotadas por cidades globais de destaque já tomaram ou estão tomando.
54 Mobilidade ativa se refere ao privilégio de bicicletas e fluxo a pé ao invés de automóveis como
resolução para os problemas na circulação. https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2019/03/8cidades-que-estao-tirando-carros-de-suas-ruas.html Visto em junho de 2019
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A supracitada entrevista aconteceu no dia de inauguração do bicicletário de
Niterói. O então vice-prefeito também realçou que as medidas que eles estavam
adotando para a mobilidade de Niterói seguia o exemplo de outras cidades:
“Hoje é um dia histórico para o movimento do Niterói de Bicicleta. Estamos
passando pelo mesmo processo que outros países e cidades passaram. E é isso
que estamos conseguindo aqui. Temos um bom clima, aqui não neva, não
congela o chão. Nosso relevo também favorece o ciclismo. Com o
túnel Charitas-Cafubá, o ciclista poderá ir do Barreto até Itaipu de bike em
terreno plano, vai poder cruzar a cidade de ponta a ponta. Niterói é uma cidade
própria para o uso da bicicleta. Esse bicicletário que entregamos hoje vai ter
muita visibilidade porque está num local estratégico para os usuários do
terminal rodoviário, das universidades, das empresas, do comércio, do
shopping, e será utilizado pelos ciclistas que vão para o Rio de barcas. Será um
grande incentivo para que mais pessoas usem a bicicleta como opção de
transporte”
(http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/biciclet%C3%A1rio-arariboia-

%C3%A9-inaugurado-no-centro-de-niter%C3%B3i Visto em janeiro de 2019)
A presença de Axel Grael enquanto vice-prefeito e, no segundo mandato, como
secretário executivo da prefeitura, foi importante para a construção da imagem de
gestores que se preocupam com o desenvolvimento da cidade de forma sustentável. Em
sua formação, ele é engenheiro florestal e ambientalista, por isso, esteve à frente de
muitas questões referente à mobilidade e ao meio ambiente na gestão atual. Enquanto
vice-prefeito, ele esteve em algumas mesas na Universidade Federal Fluminense
representando a prefeitura para falar das ações voltadas à sustentabilidade 55. Depois,
quando estava já como secretário executivo da prefeitura, ele foi responsável por adotar
medidas para que Niterói entrasse para a “Rede de Governos Locais pela
Sustentabilidade (Iclei)”56.
Apesar dos discursos da atual gestão de Niterói se voltarem para os aspectos
modernos de construção de espaço urbano - comuns em cidades globais, onde se
privilegiam a sustentabilidade e a mobilidade por meios de transportes coletivos e/ou
não motorizados, os resultados acabou não correspondendo a expectativa do que muitos
interlocutores esperavam. Até julho de 2019, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
não havia sido finalizado, lembrando que o Ministério das Cidades também adiou pela

55 http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/niter%C3%B3i-%C3%A9-refer%C3%AAncia-emsustentabilidade visto em junho de 2019
56 Iclei é uma rede de governos municipais e estaduais da América do Sul que se dedicam ao
desenvolvimento sustentável. No Estado do Rio de Janeiro, somente Niterói e a capital estão associadas.
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/niter%C3%B3i-na-luta-pelo-meio-ambiente Visto em
junho de 2019
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terceira vez o prazo de entrega (dessa vez sem um prazo específico) 57. A última fase de
aplicação para o planejamento desse plano foi a consulta pública, realizada entre agosto
e setembro de 2018 pela internet.
Além disso, o prefeito prometeu ter 100 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas
construídas até 2020, no final do seu mandato 58. Entretanto, o que podemos ver são
apenas 45 km existentes, sendo 30 deles construídos pela atual gestão. Segundo o
prefeito, os outros 55 km serão construídos na região oceânica, lugar de concepção do
projeto “TransOceânica”, que representa um investimento em um sistema de transporte
coletivo estrutural (tal qual o BRT, no Rio de Janeiro). Além disso, a obra conta com
um complexo infraestrutural para a região com drenagem, pavimentação, iluminação,
paisagismo e calçadas.
Apesar de inúmeros esforços em associar os discursos da atual gestão com
aqueles comuns das cidades globais que se preocupam com a questão da mobilidade, o
atual prefeito passou grande parte de sua administração procurando concretizar o
projeto “TransOceânica”. Esse empreendimento se trata, sobretudo, de uma via
exclusiva de ônibus com uma extensão de 9,3 quilometros, 13 estações e com a função
de ligar a Região Oceânica à praia de Charitas. O corredor de ônibus parecer algo
interessante para evitar o congestionamento. Entretanto, o que acontece é que a via
exclusiva não possui ligação com o resto da cidade e se encerra assim que chega a
Charitas, empurrando o congestionamento para outra parte do município. O dia de
inauguração do corredor de ônibus da TransOceânica foi dia 27 de abril de 2019.
Durante esse evento, segundo uma reportagem realizada pelo jornal O São Gonçalo, o
prefeito afirmou que a via expressa é a maior obra de mobilidade urbana já realizada na
história de Niterói59. Nesse sentido, assim como enfatizado no primeiro capítulo,
podemos perceber que por mais que os gestores procurem se aproximar simbolicamente
dos discursos das cidades globais, que prezam por uma mobilidade sustentável e por
bicicleta, no plano da prática as ações e investimentos ainda estão voltados para pensar
em um trânsito voltado para o rodoviarismo.
Ainda sim, o atual governo responde a algumas demandas apresentadas. Um
exemplo disso são as infraestruturas voltadas para circulação de bicicleta na cidade. A
57 Como destacado no primeiro capítulo, o Ministério das Cidades havia colocado um prazo até abril de
2019 para que as cidades entregassem seus planos de mobilidade. Entretanto, a nova gestão federal
adiou novamente, sem uma data específica de entrega.
58 http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/zona-norte-ter%C3%A1-nova-ciclofaixa
59 https://www.osaogoncalo.com.br/geral/58957/corredor-de-transportes-da-transoceanica-entra-emoperacao-em-niteroi visto em julho de 2019
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presença de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários corresponde a uma conquista de luta de
um grupo de cicloativista. Minha intenção ao longo desse capítulo é continuar pensando
sobre as simbologias e moralidades acionadas no plano dos discursos e das ações. Meu
foco de análise será um grupo de cicloativistas em Niterói, chamado Pedal Sonoro60. Da
mesma forma que os gestores, esse movimento social também se aproxima de uma
linguagem moderna ao pensar a construção do espaço urbano. Isto é, eles também são
influenciados por representações comuns em movimentos sociais atuantes nessas
“cidades globais”. Esses agentes utilizam da gramática moral do Direito à Cidade, tal
como preconiza Harvey (2008), para pensar sua militância, ao menos no plano do
discurso, não somente com o intuito de buscar seus interesses, mas, sim, em pensar na
construção de um espaço público para todos.
Portanto, o que pretendo analisar é como categorias que são pretensamente
universais são apropriadas para fazer valer direitos que são locais e, principalmente,
particulares. Para começar a refletir sobre isso, primeiramente, irei descrever como
surgiu minha vontade de analisar os conflitos de trânsito pela perspectiva dos
cicloativistas. Para tanto, terei que remeter a uma descrição de minha vivência e história
com a cidade de Niterói (região metropolitana do Rio de Janeiro). Meu interesse inicial
surgiu ainda quando era somente moradora da Rua José Bonifácio e é sobre isso que se
trata a próxima parte do capítulo.
3.1 - Rua José Bonifácio
A Rua José Bonifácio fica localizada no bairro de São Domingos, em Niterói
(região metropolitana do Rio de Janeiro). Seu início é no final da Praça Leoni Ramos
(popularmente conhecida como Cantareira)61 e avança até se transformar em Rua
Professor Lara Vilela (figura G). Podemos andar por ela em 3 minutos a pé, o que
evidencia que não se trata de uma grande avenida. Apesar de seu tamanho modesto, ela
foi extremamente importante para a construção da minha pesquisa.
Figura g: Rua José Bonifácio

60 Para saber um pouco mais do movimento cicloativista em Niterói ver o trabalho de Corrêa (2016)
61 Para saber um pouco mais da morfologia social da Praça da Cantareira ver o trabalho de Neto e Veiga
(2018).
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Fonte:https://www.google.com/maps/dir/-22.8995215,-43.1302428/-22.900442,43.1281821/@-22.9000049,-43.1301959,18z/data=!4m2!4m1!3e2
Morei nessa rua, no número 46, por um bom tempo, de 2011 até 2017. Foi de lá
que presenciei muitas mudanças em curso durante a gestão de Rodrigo Neves no seu
plano estratégico “Niterói que queremos”. Essa região foi a primeira afetada pelas obras
de construção de ciclovias e ciclofaixas na cidade. Em 2014, presenciei as ciclofaixas
serem pintadas nessa via. Naquela época, aquilo ainda era novo para mim. Não sabia
nem que o nome era esse. Assim que olhei, pensei comigo que não duraria muito tempo,
logo a tinta iria sumir, o prefeito mudaria de opinião ou coisa parecida.
No mesmo momento, o prefeito de São Paulo já se destacava por suas medidas a
favor da mobilidade por bicicleta e veículos sem motor. Por serem do mesmo partido, o
gestor de Niterói se aproveitava dizendo que a cidade também ficaria conhecida como a
“amiga da bicicleta”

62

. No ano anterior, Rodrigo Neves havia criado o programa

“Niterói de bicicleta”. De acordo com a página virtual da prefeitura, esse projeto foi
criado como uma “resposta aos desafios relacionados à mobilidade, ao meio ambiente e,
de uma maneira mais ampla, à qualidade do espaço urbano de Niterói” 63. Na prática, o
seu objetivo é estimular o uso de bicicletas na cidade, seja por meio de campanhas ou
mesmo ampliando a infraestrutura cicloviária.
62 http://axelgrael.blogspot.com/2014/08/niteroi-de-bicicleta-bicicletas-como.html Visto em Junho de
2019
63 http://niteroidebicicleta.rj.gov.br/index.php/sobre/o-programa Visto em Junho de 2019
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A implementação desse programa era o que eu presenciava na minha rua em
2014. Meu espanto era o mesmo de muitos outros moradores. Lembro-me do
burburinho nos bares ou na padaria da vizinhança, pessoas comentando que aquilo
“atrapalharia o trânsito” ou que não tinha tanta gente que andava de bicicleta para
ocupar um espaço tão grande das ruas. Para muitos, o clima era de insatisfação com a
construção da ciclofaixa; para mim era de surpresa e curiosidade.
Com o passar do tempo, a prática não mudou muito. A faixa da esquerda da rua,
que era para ser a ciclofaixa, continuou sendo vista pelos motoristas como um
estacionamento rotativo. O número de ciclistas circulando na minha rua parecia ter
aumentado, mas sabia que não era padrão para toda cidade, já que estava na região da
cidade onde moram mais universitários. Imaginava que a pintura da ciclofaixa na minha
rua e, também, na zona sul de Niterói era algo que se tratava de uma política que não
interferiria as práticas dos moradores. Ledo engano.
No ano seguinte, em 2015, a prefeitura intensificou o reboque de carros em
estacionamento irregular. Lembro da fila de carros a serem retirados. Da correria dos
moradores ao chamarem os vizinhos para retirar os automóveis, do desespero de outros
ao verem que seus carros não estavam mais lá
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. Na minha visão, essa atuação de

repressão marcou a maneira como os usuários se portavam naquela rua. Inicialmente,
mesmo com a pintura da ciclofaixa, a parte esquerda da rua não deixou de ser vista
pelos motoristas como um estacionamento. A partir do receio de serem rebocados, a
parada irregular deixou de ser continua durante todo o dia e ficou sendo pontual, ou
seja, somente nos horários de saída e entrada escolar.
Essa rua tem a presença de uma escola particular importante da cidade e uma
creche municipal. Por conta disso, por volta do meio dia e, também, das 17 às 18 horas
ela fica tomada por automóveis, pais e crianças. Depois da ação intensificada do
reboque, o estacionamento irregular ficou pontualmente marcado nesse horário. Mesmo
assim, o conflito entre os ciclistas que passavam e motoristas com carros estacionados
na ciclovia eram recorrentes. Lembro de ver ciclistas xingando, gritando para quem
estava com automóvel parado, alguns chegavam até a bater com a mão ou com o guidón
no retrovisor. Um dia em especial ficou marcado em minha memória. Um ciclista que
tentava passar pela calçada com a bicicleta estava visualmente irritado com a falta de
espaço na ciclofaixa. Estava gritando que iria ligar para a prefeitura para denunciar o
64 http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/nittrans-intensifica-a%C3%A7%C3%A3o-de-reboqueem-v%C3%A1rios-bairros Visto em junho de 2019.
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estacionamento irregular. No mesmo momento, um homem estava se aproximando de
um carro preto segurando uma criança pelo braço. O ciclista argumentou: “É esse o
exemplo que você quer dar para seu filho? Mostrando que regra não vale nada?”. O
senhor deixou a criança perto da porta do carro, se aproximou do ciclista e gritando
respondeu: “Você nem me conhece, não pode dizer o que sou. Vai para a Puta que Pariu
Petista de merda”. O xingamento entre os dois continuou uns minutos. Eu fui embora,
entrei na minha casa, mas me lembro da cara da criança olhando a discussão.
Esse conflito que presenciei ressalta não somente o momento político pós
eleições presenciais de 2014, mas uma representação interessante que também se
construía nesse cenário. Optar por andar de bicicleta como meio de locomoção era
representado como ser de esquerda ou ser mesmo petista, como disse o motorista.
Acredito que essa visão esteja relacionada com as práticas implementadas na gestão do
Haddad (filiado ao Partido dos Treabalhadores) em São Paulo. Como disse, ele foi
responsável por construir grande parte da infraestrutura cicloviária existente hoje na
cidade e, em seu governo, São Paulo ganhou um prêmio internacional de mobilidade
sustentável, chamado “Sustainable Transport Award” 65. O que aconteceu é que Haddad
construiu uma gestão voltada para pensar a mobilidade para além do meio hegemônico do
rodoviarismo.
Na minha antiga rua, essas representações se refletiam na rixa entre ciclistas e
motoristas. Com o passar do tempo, os conflitos modificaram, também, a própria postura
desses agentes. Aqueles que desejavam estacionar seus carros irregularmente na Rua José
Bonifácio começaram a parar uma parte do automóvel na calçada e outra na ciclofaixa,
deixando metade dessas duas vias livres. Os ciclistas, por sua vez, começaram a ser mais
permissivos com o estacionamento irregular nos horários de saída escolar e durante a noite –
momento em que o movimento de bicicletas diminui e a ciclofaixa se transforma em
estacionamento informal.
Atentar para as mudanças que aconteceram na rua em que morava foi muito
importante para começar a ocupar teoricamente e praticamente de questões relativas à
mobilidade urbana e ao direito à cidade. Quando entrei no doutorado sabia que
continuaria a analisando os conflitos no trânsito, só que dessa vez, não mais pela
perspectiva daqueles que eram responsáveis por fiscalizar a postura dos demais
usuários. Minha vivência em Niterói ajudou a optar por tentar entender as
65 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/01/sp-conquista-premio-nos-eua-por-implantacao-denovas-ciclovias.html visto em junho de 2019.
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transformações e os conflitos que estava acontecendo ali, na minha rua. Minha única
dificuldade era como iria fazer esse trabalho de campo. Foi, então, que descobri um
movimento social de usuários de bicicleta que me parecia ser interessante de me
aproximar. Na próxima parte desse trabalho enfatizarei qual foi meu primeiro contato
com cicloativistas de Niterói, grupo que foi meu foco de observação por um tempo
durante minha pesquisa.
3.2- Primeiros contatos com cicloativismo
Em agosto de 2015 estava na fila do restaurante universitário da Universidade
Federal Fluminense e vi um cartaz dizendo que aconteceria uma audiência pública na
Câmara Municipal de Niterói para discutir o sistema cicloviário da cidade. Não atentei
para os detalhes do anúncio, mas guardei a informação. A sessão aconteceria na noite de
quinta-feira daquela semana.
Sem muita pretensão, resolvi aparecer para acompanhar do que se tratava aquela
discussão. Chegando em frente ao prédio da Câmara encontrei um grupo de mais de 20
ciclistas com uma faixa escrita: “Por uma Niterói para Pessoas”. Havia, ainda, uma
bicicleta com uma caixa de som e um microfone livre para as pessoas discursarem.
Aproximei-me de um ciclista que estava mais afastado do grupo e perguntei quem eram.
Ele disse que eram os cicloativistas do “Pedal Sonoro” e da “Massa Crítica”, que
estavam ali por conta da audiência que iria acontecer naquele dia. Já que não sabia do
que se tratava, perguntei novamente para o ciclista a fim de obter mais informações. O
ciclista, então, me respondeu que era um movimento de cicloativistas que faziam ações
e pedaladas pela cidade.
Fiquei um pouco afastada do grupo que estava perto da caixa de som. Minha
intenção nesse dia era somente observar. Pouco tempo depois de mim, chegou um grupo
de quatro pessoas com suas bicicletas que, pelo que escutei, estavam vindo do Rio de
Janeiro “para ajudar a fazer volume”. Essas pessoas eram do movimento “Massa
Crítica” da cidade vizinha e foram até a audiência para apoiar os colegas. A audiência
demorou a começar. Por volta das 20 horas uma pessoa saiu da Câmara e anunciou que
finalmente teria início. O grupo de ciclistas começou a se movimentar procurando
lugares para prenderem suas bicicletas. Observar aquela preocupação me fez reparar que
havia poucos lugares destinados ao estacionamento de bicicletas no espaço público de
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Niterói. Eu não tinha parado para prestar atenção nisso antes. Os ciclistas decidiram
prender suas bicicletas no corrimão da escada, juntas em cinco.
Durante a Audiência não havia muitas pessoas na platéia. Sentei atrás de um
grupo de ciclistas. Na mesa estavam presentes um representante do movimento Massa
Crítica de Niterói, a responsável pelo projeto da prefeitura “Niterói de Bicicleta”, o
vice-prefeito Axel Grael e o então subsecretário de Mobilidade e Urbanismo. Quando
começou a sessão soube que ela tinha sido convocadas pelos vereadores Daniel
Marques e Henrique Vieira, a pedido dos movimentos Massa Crítica e Pedal Sonoro.
Pelo avançar da hora só puder ver os dois primeiros a se pronunciar.
Isabela Ledo foi a primeira a falar. Ela era a responsável pelo projeto “Niterói de
Bicicleta” e tinha assumido esse posto no ano de 2015. Eu não sabia do que se tratava
essa ação da prefeitura, por isso, fiquei impressionada com sua fala. Sua apresentação
tinha um tom institucional, ou seja, mostrou do que se tratava o programa e quais eram
os “pilares” em que se baseavam. Apesar de apontar dois eixos de atuação desse projeto,
“Infraestrutura Cicloviária” e “Cultura e Educação Cicloviária”, ela se ateve mais no
segundo. O que me chamou atenção em sua fala foram o uso constante de expressões
como, por exemplo, “trânsito seguro e humano”, “mobilidade ativa”, “direito à cidade”
e “meio ambiente”.
A próxima pessoa a se pronunciar se identificou como representante do
movimento Massa Crítica de Niterói. Sua exposição foi voltada para questionar aquilo
que a participante anterior havia falado sobre as ações da prefeitura. Segundo ele, o
diálogo com a população e com o movimento cicloativista que Isabela Ledo havia
afirmado que estava acontecendo não era realidade. Sua fala foi voltada para cobrar a
prefeitura “melhores condições de segurança e ciclomobilidade” para aqueles que
andam de bicicleta. Além disso, ele exigiu que fossem cumpridas as promessas de
campanha da então atual gestão.
Infelizmente não pude ficar até o final da Audiência Pública. Entretanto, aquilo
que havia observado já foi um ponto de partida interessante. Saí dali disposta a
descobrir um pouco mais sobre o que era “cicloativismo”, “massa crítica”, “Pedal
Sonoro”, “Niterói de Bicicleta”, entre outros. Percebi que havia um conflito claro entre
o movimento cicloativista e os representantes da prefeitura. Entretanto, para alguém
como eu, que era leiga no assunto (já que não entendia muito bem algumas categorias
que ali estavam sendo tratadas), os discursos dos dois lados pareciam se aproximar em
alguns instantes. Naquele momento, achava que o projeto da prefeitura baseado em uma
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“mobilidade que respeitasse o direito à cidade” não se distanciava muito daqueles que
estavam lá segurando um cartaz escrito “por uma Niterói para pessoas”. O que afirmo é
que as linguagens de ambas as partes pareciam mobilizar as mesmas gramáticas morais.
Nos discursos que presenciei, eles estavam defendendo a mobilidade por bicicleta e não
o trânsito de carros. Por mais que houvesse diferenças entre eles, não escutei nenhuma
dessas partes falando que estavam ali para defender um espaço urbano voltado para os
carros ou coisa parecida.
Essa minha percepção inicial foi confirmada com o tempo. Entretanto, depois
desse breve contato, meu segundo movimento foi procurar saber do que se tratavam
esses movimentos sociais. Pelo Facebook, descobri que Pedal Sonoro e Massa Crítica
eram movimentos sociais distintos e organizados por ciclistas de Niterói. O primeiro
tinha o intuito de pedalar em grupo com uma temática musical a fim de promover a
bicicleta como um meio de transporte. Já no segundo, os cicloativistas se reuniam para
discutir e fazer ações com a finalidade de reivindicar seu espaço no meio urbano 66.
Desde esse contato inicial, percebi que seria interessante observar as ações desses
cicloativistas, já que eles traziam um discurso sobre o uso do espaço público com
pretensão de ser inovador, o que parecia coadunar com o desenvolvimento e
implementação de uma política urbana que enfocasse não o automóvel, mas sim nas
bicicletas e pedestres.
Sem regularidade definida, comecei a ir a algumas pedaladas do grupo Pedal
Sonoro. Nas primeiras vezes fui a pé, já que ainda não tinha uma bicicleta. O ano era
2016 e o grupo se reunia de quinze em quinze dias, nas terças ou sábados, e marcavam
de pedalar pela cidade com alguma temática musical. A concentração se dava no início
da Praia de Icaraí, perto do posto avançado da guarda municipal, num local chamado
por eles de “cicloponto”. Antes de cada Bicicletada, havia uma concentração daqueles
que iam participar. Nesse momento eu ficava apenas observando. O grupo que
organizava a Bicicletada ficava perto da caixa de som. Era ele que puxava a
movimentação das bicicletas pela cidade, se preocupava com a segurança dos demais
ciclistas, definia a temática musical e o circuito que iria ser realizado. Os ciclistas
ficavam todos em suas bicicletas, em roda e conversando. Sentia dificuldade de me
66 Definições baseadas nas páginas oficiais de ambos os movimentos. O movimento chamado como
“Massa Crítica” se iniciou nos Estados Unidos, mais especificamente em São Francisco, no início da
década de 1990. Desde aquela época, o evento costuma ocorrer na última sexta-feira do mês a fim de
incentivar o uso da bicicleta como um meio de transporte e de reivindicar os direitos dos ciclistas nas
vias públicas. Atualmente, a Massa Crítica, ou, também bicicletada, acontece em várias cidades
brasileiras. Em Niterói, o movimento Massa Crítica deixou de se reunir desde 2016.
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aproximar, talvez pelo fato de estar a pé ou mesmo por não ter nenhum conhecido
naquele meio.
Nesse primeiro momento, acompanhar as discussões que aconteciam nas páginas
cicloativistas me parecia mais proveitoso, já que estava ainda me aproximando da
linguagem utilizada por eles. Inicialmente, entrei em vários grupos do Facebook e
acompanhava várias páginas que tinham como temática o cicloativismo e/ou o uso de
bicicleta. Depois, resolvi concentrar minha observação na página do Facebook chamada
“Pedal Sonoro” e no grupo “Niterói de Bicicleta?”, que não reuniam somente
cicloativistas. A maioria das postagens visava criticar o prefeito pela falta de
infraestrutura do trânsito voltada para bicicleta ou eram, também, descrições de
acidentes sofridas por ciclistas.
Apesar das observações realizadas no Facebook e presencialmente nas pedaladas
do Pedal Sonoro ainda me sentia perdida, sem saber muito bem como me aproximar dos
cicloativistas de Niterói. Foi, então, que conversei com um colega numa reunião de
pesquisa do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de
Conflitos (InEAC), o Bernardo. Ele é usuário assíduo de bicicleta e conhece muitos
cicloativistas na cidade. Contei para ele o que já tinha observado. Falei que não sabia
qual era meu objeto de pesquisa e que, por isso, tinha receio de me aproximar do grupo
de cicloativistas. Lembro que uma das minhas primeiras perguntas para ele foi: “você é
cicloativista, Bernardo?”. Em sua resposta ele foi enfático ao dizer que não e que sua
postura era muito distante daqueles que assim se consideravam, já que muitos
cicloativistas se propunham a estabelecer um confronto da bicicleta com o automóvel ao
pensar a divisão do espaço urbano. Confesso que demorei a entender o que ele queria
dizer. Por conta disso, nossas conversas se estenderam para algumas horas e até alguns
dias.
Em uma dessas conversas, lembro de estar na Praça Leoni Ramos (popularmente
conhecida como Cantareira) e encontrá-lo por acaso por lá. Ele me perguntou se já tinha
conseguido conversar com alguém do Pedal Sonoro ou da Massa Crítica. Disse que
estava tendo dificuldade de me aproximar deles e que, para mim, estavam parecendo um
grupo bastante fechado. Ele deu uma risada, depois me contou que em Niterói o
movimento cicloativista era pequeno e que, por vezes, uma ou duas pessoas se
destacavam como os “cabeças” ou os mais importantes. Aconselhou-me a observar mais
de perto o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, para estabelecer um contraste.
Ainda assim, Bernardo se propôs a me apresentar alguma dessas pessoas.
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Nessa mesma noite, coincidentemente, Bernardo avistou João, uma das figuras
que ele identificava como sendo um dos mais importantes no cicloativismo em Niterói.
Aproximamos-nos de João e Bernardo me apresentou como sendo na estudante da
Universidade Federal Fluminense e que estava interessada em pesquisar o cicloativismo.
Apertei sua mão e ele começou a me falar o quanto sentia dificuldade de estabelecer
algum diálogo com a Universidade. Por conta disso, continuava João, era importante
que mais pessoas se propusessem a participar. Ele contava que o movimento Massa
Crítica em Niterói estava quase sem participantes, já que quase ninguém ia aos
encontros. Falava, ainda, que faltavam pessoas dispostas a colar cartazes para divulgar
as Bicicletadas do Pedal Sonoro e os encontros da Massa Crítica. E, no final, me
propôs: “Quer ir na quinta me ajudar a colar cartazes de divulgação do próximo
encontro da Massa Crítica?”. Disse a ele que iria. João, então, indicou para adicioná-lo
no Facebook e para conversar mais a respeito com ele.
Apesar do que disse ao João, não o adicionei no Facebook e nem o ajudei a colar
os cartazes. Sentia que ali estava se abrindo um contato interessante para minha
pesquisa, mas, ainda, me restavam dúvidas se eram aquelas as relações de conflito no
trânsito de Niterói que gostaria de observar. Optar por um lócus de pesquisa que,
também, era o lugar onde morova há algum tempo me trouxe vantagens iniciais. Os
confrontos entre motoristas e ciclistas que aconteciam na minha rua eram parte da
minha pesquisa. Entretanto, não estava contente em limitar a minha observação em uma
Niterói que era tão familiar a mim.
Em boa medida, a opção por não me aproximar do movimento cicloativista
estava relacionado com isso, embora, naquele momento, ainda tinha muita clareza sobre
essa questão. Ao contrário do que esperava, João foi muito atencioso e aberto a buscar
me introduzir no movimento. Minha recusa ao seu convite não estava relacionada à
maneira como o movimento se organizava, mas era fruto de minha decisão do que
gostaria de observar na minha pesquisa de doutorado. Em meu objeto de pesquisa,
estava preocupada na construção de uma alteridade mais eficaz, com o objetivo de olhar
com um maior distanciamento questões que eram familiares ao meu dia-a-dia. Por conta
disso, não aceitei o convite do João, mas decidi não me afastar completamente do
movimento cicloativista. Achei que poderia ser interessante seguir o conselho de meu
colega Bernardo e observar o cicloativismo em outras cidades, ainda que por pouco
tempo. No próximo tópico irei descrever como foi esse meu movimento, tentando
acompanhar a discussão cicloativista em um evento nacional.
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3.3 - Bicicultura
Bicicultura é um evento bianual que, a cada vez, acontece em uma cidade
distinta. Sua organização fica a cargo da União dos Ciclistas do Brasil (UCB) 67 e dos
movimentos cicloativistas de cada município. Em 2016 foi a vez de São Paulo ser a
sede. Pela internet fiquei sabendo do evento e achei que seria a oportunidade de
começar a conhecer grupos de cicloativismo que atuam fora de Niterói. De acordo com
a página oficial, esse evento é o “maior encontro nacional de mobilidade por bicicleta e
cicloativismo” e “abre espaço para o convívio, o compartilhamento de conhecimento e a
formação de alianças entre ciclistas, cicloativistas, entusiastas e interessados na
democratização urbana”68.
O evento aconteceu entre os dias 26 e 29 de maio de 2016. Na página virtual
oficial havia um tópico informativo para aqueles que desejariam se voluntariar ajudando
a organização do evento. Foi assim que me inscrevi, como voluntária. Fiquei muito
animada com a possibilidade de me integrar em um dos movimentos cicloativistas mais
atuantes no Brasil, a Ciclocidades, organização que se define como uma associação sem
fins lucrativos de ciclistas urbanos da cidade de São Paulo. Eles foram os organizadores
principais da Bicicultura de 2016. Além disso, estiveram em contato constante com
Haddad, quando este era o prefeito da cidade e buscava incentivar o maior uso de
bicicletas em São Paulo.
A abertura do evento aconteceu num importante prédio no centro da cidade de
São Paulo. Quando cheguei lá, descobri que o evento era organizado, também, por
outras organizações, além de ter apoio da Prefeitura de São Paulo e patrocínio do Banco
Itaú. Para minha surpresa, o número de voluntários era tão grande quanto o número de
inscritos. A fila de credenciamento dos voluntariados estava maior do que a dos
inscritos. Logo na entrada, recebi uma bolsa com o logo do banco Itaú, uma camisa com
o logo do evento e a informação de que deveria procurar Lidiane na parte da tarde.
Dentre os presentes a maioria estava com camisa vermelha e/ou com a temática da
bicicleta estampada.
67 A União dos Ciclistas do Brasil foi fundada em 2007 como “uma organização da sociedade civil que
congrega Associações de Ciclistas, ciclistas e outras entidades e pessoas interessadas em promover o uso
da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte, nas regiões urbanas e rurais, assim como a
mobilidade sustentável”. https://www.uniaodeciclistas.org.br/sobre-a-ucb/ acesso em 16/07/2019
68 Informação retirada da página virtual oficial do evento Bicicultura 2016. Para saber mais, acesse:
http://Bicicultura.org.br/Bicicultura/. Visto em 11/07/2016.
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Na mesa de abertura estavam presentes: o diretor da União de Ciclistas do Brasil
(UCB), diretor da Ciclocidades, a diretora da ONG Rodas da Paz, um vereador que foi
secretário de cultura e o então secretário de transportes. Cada um falou cerca de 10
minutos e o primeiro a se pronunciar foi o diretor da UCB. Uma frase inicial de sua
exposição me chamou atenção: “A automovelcracia vai devorando o direito à cidade”.
Fiquei impactada não somente pelo conteúdo da fala em si, mas naquele momento foi a
primeira vez que me deparei como a expressão “direito à cidade” que, no caso, estava
sendo usada como parte de uma gramática (moral, política e jurídica) que tinha por
objetivo manifestar e incentivar o uso de bicicleta na cidade.
Desde então, meu olhar etnográfico durante o evento ficou voltado a reparar em
que situações e por quem essa gramática era usada. A palestra de abertura foi realizada
por Fernando Haddad69 que, naquela altura, tentava a reeleição para a prefeitura de São
Paulo. Ele tinha acabado de se afastar de suas funções como prefeito, mas sua presença
ali era um reconhecimento do movimento cicloativista de importância que ele teve
enquanto gestor que buscou o incentivo do uso da bicicleta na cidade70.
Haddad vestia uma blusa amarela com uma bicicleta estampada. Quando entrou,
todos se levantaram e o aplaudiram por uns bons minutos. Seu discurso foi baseado nos
desafios enfrentados por ele enquanto gestor da cidade de São Paulo, salientando que
buscou aumentar a construção de ciclovias e ciclofaixas, bem como dimunuir a
velocidade média dos automóveis nas vias. Em especial, chamou a atenção para o fato
de que o “problema das grandes cidades” era “democratização do espaço público” e
que, frente a isso, a bicicleta se apresentaria “como símbolo de apropriação do espaço
público e de direito à cidade”. A “cultura da bicicleta” também foi apontada em seu
discurso como um elemento incentivador da construção da “cidades para todos”, ou
seja, de espaços públicos mais democráticos, que seriam ocupados não só por carros e
automóveis, mas também por pedestres e ciclistas.
O pronunciamento de Haddad e a fala do diretor da UCB faziam referência ao
“direito à cidade” como parte de gramática moral que busca promover o uso da bicicleta
como uma das possíveis soluções para os problemas envolvendo o trânsito. Nas outras
palestras e minicursos de que participei também encontrei o emprego da categoria
“direito à cidade”. O importante que estava reparando nesse evento era que agentes
69 Fernando Haddad, além de ser cientista político, foi também candidato a presidência pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) em 2018.
70 No caso de Niterói, mesmo o gestor tendo se inspirado na atuação do prefeito de São Paulo e, de certa
forma, apresentando um discurso parecido, ao contrário do que se passava na capital paulista, parecia
haver uma distância entre ele e os cicloativistas.
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diferentes, sejam eles gestores públicos ou participantes do movimento social,
partilhavam das mesmas categorias em seus discursos. E isso, acabava por transformar
em uma gramática moral, política e jurídica. Em especial, o uso de direito à cidade era o
que mais me intrigava.
Nessa mesma época estava cursando algumas disciplinas no doutorado,
enfocando, entre outras, leituras de clássicos da Antropologia Urbana. Uma das leituras
que mais me chamou a atenção foi a de Lefebvre, no livro “Direito à Cidade” (2010). O
primeiro exemplar desse trabalho foi escrito em 1968, à luz das manifestações francesas
que aconteciam nesse momento. Além disso, o autor era fortemente influenciado pelas
teorias marxistas, o que o fazia afirmar, por exemplo, que a urbanização foi essencial
para o crescimento do capitalismo. Ao analisar a “tragédia dos banlieusards” (que
forçava as pessoas com baixo poder aquisitivo a viver em guetos residenciais e longe
dos centros das cidades), ele definia o “direito à cidade” propondo que o espaço público
era de todos e, por isso, os espaços urbanos deveriam ser ocupados e construídos por
todos, inclusive os grupos marginalizados.
Na verdade, o conceito de “direito à cidade” elaborado pelo autor procura
construir o espaço urbano para além da visão capitalista. Nesse sentido, é um direito que
se propõe romper com a lógica de valor de troca pela qual as cidades estavam sendo
submetidas e, por outro lado, sugere que os citadinos usufruam do valor de uso próprio
de cada urbe. Como mostra o autor Thiago Trindade (2012), trata-se de “uma utopia,
uma plataforma política a ser construída e conquistada pelas lutas populares contra a
lógica capitalista de produção da cidade, que mercantiliza o espaço urbano e o
transforma em uma engrenagem a serviço do capital” (Trindade, 2012, p. 140).
No entanto, a análise de Plyushteva (2009) é importante para atentarmos as
definições ambíguas sobre o “direito à cidade” tem resultado em diferentes estudos
sobre cidadania, direitos humanos e desenvolvimento urbano. Poderíamos citar, por
exemplo, o trabalho de Purcell (2003) que usa esse conceito para questionar as
definições tradicionais de cidadania71. Segundo o autor supracitado, a economia política
neoliberal tem se apropriado da ideia de cidadania e, por isso, a construção do espaço
urbano está a favor do capital e não dos cidadãos. Para mudar essa perspectiva, ele
propõe compreender a noção de cidadania com base no “direito à cidade” e entende que,
a partir dessa perspectiva, seria possível construir relações políticas mais democráticas
71 Para Purcell, as definições tradicionais de cidadania estão baseadas no trabalho de T.H. Marshall
(1967)
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em que os cidadãos, e não o capital e o Estado, moldariam a economia política do
mundo.
Para além de uma análise geral, o importante é aproximar o conceito de direito à
cidade das definições de cidadania segundo o contexto brasileiro. Em relação à
construção da cidadania no Brasil não poderia deixar de citar dois autores que são
referências importantes para esse trabalho, a saber, José Murilo de Carvalho (2001) e
Wanderley Guilherme dos Santos (1979). O primeiro demonstra que, em nosso país,
não há um acesso universal e igualitário aos direitos civis, sociais e políticos. Ou seja,
em cada período histórico brasileiro a garantia de determinados direitos significou a
supressão de outros. A partir de sua análise, o autor cunhou a expressão “cidadão em
negativo”, fazendo referência à maioria da população dos séculos XIX e XX, visto que,
além de não terem uma participação efetiva junto ao Estado, não lhes era garantido o
acesso à educação, o que também lhes privava dos direitos civis. Em relação à obtenção
dos direitos sociais, Guilherme dos Santos (1979) mostra que na Era Vargas há uma
expansão dos direitos trabalhistas, mediante a centralização do poder executivo. Nesse
sentido, sua ideia de cidadania regulada é formulada já que a garantia da cidadania só
era dada segundo o reconhecimento formal de uma profissão pelo poder executivo
federal.
A aproximação dos conceitos de “direito à cidade” e cidadania, segundo o
contexto brasileiro, é foco da análise de Luiz César Queiroz (2003) quando ele analisa a
emergência da questão urbana no Brasil. Conforme o autor supracitado, a maneira como
se deu a construção e transformação das cidades brasileiras podem ser sintetizadas em
duas questões cruciais:
“por um lado, a questão democrática, traduzida na consolidação da cidadania
ativa capaz de substituir a coalizão de interesses que sustentou o processo de
acumulação urbana de forma desigual, por um regime político republicano
capaz de assegurar a todos o direito de cidade, isto é, o direito à participação
nos processos deliberativos que dizem respeito à cidade e a adoção do
universalismo de procedimentos como padrão de deliberação da coletividade
urbana sobre seus destinos; por outro lado, a questão distributiva traduzida na
quebra do controle excludente do acesso à riqueza, à renda e às oportunidades
geradas no (e pelo) uso e ocupação do solo urbano, assegurando a todos o
direito à cidade como riqueza social em contraposição a sua mercantilização.”
(Queiroz e Júnior, 2011, p.12)

Segundo os autores, essas questões foram bases para a construção de uma pauta
única em torno de movimentos sociais a favor de uma reforma urbana capaz de
construir novos modelos de planejamento e gestão das cidades. Os cicloativistas,
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gestores públicos e urbanistas que estavam no Bicicultura seguiam essa agenda política
destacada pelos autores. Minha breve atuação como voluntariada no evento me ajudou
perceber isso.
No primeiro dia, na parte da tarde, procurei Lidiane, como me foi recomendado.
Demorei a encontrá-la e fiquei sem saber o que fazer. Pouco tempo depois, descobri que
ela estava à espera de um palestrante. Assim que foi resolvido esse problema,
apresentei-me dizendo que era da Universidade Federal Fluminense e que estava ali
para estudar mobilidade urbana. Coloquei-me disposta a ajudar no que eles precisassem.
Ela, contudo, parecia não saber o que eu poderia fazer. Foi, então, que me apresentou a
Teresa, falando que eu ia fazer mestrado em mobilidade urbana. Teresa era uma das
cicloativistas recentemente integradas ao Ciclocidades. Lidiane contava de uma palestra
que recentemente havia participado como palestrante, em um evento da ONU-Habitat,
com a temática de economia solidária. Teresa e eu escutávamos atentamente. Naquele
momento entendi que o conhecimento ali era transmitido dos mais antigos para os mais
novos. Lidiane falava em um tom professoral, explicando cada detalhe e olhando
atentamente para Teresa. No fim dessa conversa a três, ela me disse que Teresa iria me
ensinar muito do que ela já tinha aprendido.
Eu e Teresa ficamos encarregadas de colar cartazes para ajudar a divulgar um
show que aconteceria mais tarde. Por vezes, parávamos um grupo para anunciar o
evento e entregávamos folders. Nesse meio tempo, ela me contava que as melhores
coisas que aprendeu foi num curso sobre cicloativismo promovido pelo movimento
Ciclocidades, no ano de 2014. Ela contava que depois teve que se afastar um pouco,
mas estava voltando para ajudar naquele ano (2016). Perguntei o que eles tinham
ensinado e ela me respondeu que eles haviam enfatizado a importância do cicloativismo
no mundo como um todo, não só no Brasil. Ela ficou de me passar o material que ainda
tinha guardado do curso, mas aconselhou a começar pela leitura de David Harvey.
Segunda ela, ele era fundamental para entender as bases do que buscava o cicloativismo.
Eu já tinha lido sobre esse autor e sabia quem era. Mas, a conversa com Teresa
foi importante para confirmar aquilo que havia imaginado. O fato é que o movimento
cicloativista de São Paulo, assim como outros movimentos sociais que atuam na cidade,
eram influenciados pela teoria de David Harvey (2014). No grupo do facebook “Niterói
de bicicleta?” também já tinha visto cicloativistas niteroienses compartilharem
referências bibliográficas de David Harvey (2014) e incentivarem os demais a lerem
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para “entender o que eles buscavam”. No momento, não havia prestado tanta atenção,
mas depois do evento Bicicultura passou a fazer algum sentido.
David Harvey é um americano que se apropriou da teoria de Lefebvre sobre o
“direito à cidade” em seus trabalhos a partir da década de 1980. O autor esteve no Brasil
em 2009, no Fórum Nacional de Reforma Urbana, com a palestra inaugural intitulada
"Lutas pela reforma urbana: o direito à cidade como alternativa ao neoliberalismo". No
ano seguinte, esteve no Fórum Social Mundial, participando de uma mesa que discutia
as condições financeiras pós-crise econômica de 2008. A partir de então, o geógrafo
marxista, com fortes ligações com a faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (USP), começou a influenciar os movimentos sociais
brasileiros. Tanto que no seu livro “Cidades Rebeldes: do direito à cidade a revolução
urbana” (2014), São Paulo é um dos seus focos de análise. Na obra, ele enfatiza os
“movimentos de resistência” que clamavam por mudanças na ordem política e social de
organização das cidades. Não muito distante do que pensava Lefebvre (2012), Harvey
(2014) entende o direito à cidade não como algo individual, mas um direito comum de
mudar a nós mesmos pela mudança da cidade. Por conta disso, caberia a população
participar ativamente do processo de moldagem e construção do espaço urbano.
Como mostra Plyushteva (2009), a interpretação de Harvey (2008) do conceito
desenvolvido por Lefebvre (2010) é muito mais uma plataforma política do que uma
prática que pode ser traduzida juridicamente. Entretanto, é preciso analisar o quanto a
incorporação desse conceito enquanto uma base de luta para os movimentos sociais
acabou transformando o plano das leis e das práticas em torno das políticas públicas. A
própria Plyushteva (2009) destaca que o Estatuto das Cidades (2001), foi o primeiro a
materializar em termos jurídicos a ideia de “direito à cidade”.
Queiroz (2003) também destaca que o arcabouço institucional do Estatuto da
Cidade está relacionado a consolidação de processos deliberativos sobre a construção do
espaço urbano e a questão distributiva sobre o uso do solo, ambas vertentes essenciais
para entender o conceito de “direito à cidade” (Lefebvre, 2010; Harvey, 2008). Segundo
Fernandes (2007), o Estatuto da Cidade regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal que tratam, especificamente, do princípio da função social da
cidade e da propriedade urbana. Segundo esse autor, essa lei instituída em 2001
representa um marco legal que reconhece o direito à cidade como um direito coletivo.
Além disso, essa legislação também foi base para a Carta Mundial do Direito à Cidade,
implementada em 2005, após o Fórum Social Mundial de Porto Alegre (2005).
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Ainda de acordo com Fernandes (2007), mesmo que a função social da
propriedade e supremacia do interesse coletivo sobre o interesse privado estejam
presentes nas Constituições brasileiras escritas desde 1934, ainda é preciso uma
mobilização sociopolítica para implementar o direito à cidade em termos práticos.
Segundo ele, isso se deve porque as cidades brasileiras estão se construindo seguindo a
lógica do interesse privado e das políticas neoliberais de mercado. Entretanto, conforme
mostrarei posteriormente, para entender como o conceito de “direito à cidade” pode ser
aplicado no contexto brasileiro é preciso, sobretudo, levar em conta como se dá o acesso
a direitos no nosso sistema jurídico.
Aliado a tudo isso que lia na Universidade, aquilo que era falado pelo
movimento cicloativista me fazia ficar cada vez mais afetada pelo discurso desse grupo
(Fravet-Saada, 2005). Essa afetação me gerou confiança de, no terceiro dia de evento,
participar de um grupo de trabalho proposto pelo movimento Pedal Sonoro, de Niterói.
Estava disposta a sair dali com contato para começar a me aproximar, por fim, do grupo.
A atividade que eles propuseram se tratava de uma apresentação geral do projeto. Duas
mulheres se encarregavam da palestra descrevendo esse movimento de cicloativistas
como sendo comprometido a fazer ações e pedaladas pela cidade de Niterói
acompanhada, sempre, de uma temática musical. Além de fotos e explicações sobre do
que se trata esse grupo, as cicloativistas também ressaltavam o contexto político em que
vinham sendo elaboradas as políticas públicas de mobilidade urbana em Niterói. As
duas ciclistas, além de críticas às ações adotadas pela prefeitura, destacavam, também,
que a implementação de ciclovias e estrutura cicloviária na cidade era um exemplo de
“luta pela construção da cidadania” pelos usuários de bicicleta da cidade.
Após a realização desse grupo de trabalho, apresentei-me às mulheres que
estavam liderando a atividade, disse qual era meu interesse de pesquisa e realcei que
queria acompanhar mais de perto as Bicicletadas organizadas por eles. Ambas as
cicloativistas se mostraram solicitas e entusiasmadas com o meu interesse.
Recomendaram que eu entrasse em contato com elas pelo Facebook para que eu me
inserisse também no grupo de whatsapp dos organizadores dos eventos. Uma delas, em
especial, me disse que eu poderia ajudar a puxar a Bicicletada que aconteceria no
próximo sábado. Confirmei que iria participar e adicionei uma delas no Facebook.
Estava confiante e decidida que iria participar mais ativamente do grupo Pedal
Sonoro. Fazia pouco tempo que havia comprado uma bicicleta para andar pelas ruas de
Niterói e achei que era o momento certo. Entretanto, depois de participar de um painel
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chamado “Bicicleta na periferia” acabei por mudar de ideia. Na mesa estavam presentes
representantes de movimentos cicloativistas que atuam nas periferias de Fortaleza, Rio
de Janeiro e São Paulo. Um discurso então comum foi a representação de que a bicicleta
é usada há muito tempo nas periferias dessas cidades, não como moda ou algo
passageiro, mas, sim, como meio de transporte das classes menos favorecidas. A fala
que mais de marcou foi a da participante de Fortaleza que enfatizou logo no início: “O
cicloativismo é um movimento da zona universitária e de classe média”. Seu
pronunciamento conteve, ainda, outras falas que incomodaram não só a mim, mas a
todos que participavam da mesa. Ela fez questionamentos como, por exemplo, “porque
o evento Bicicultura não realizou nenhuma ação na periferia de São Paulo?” e
afirmações marcantes, tais como: “Tem coisas mais urgentes na periferia do que a
ciclovia” e “nós da periferia funcionamos em outro ritmo. Quando chegamos à noite do
trabalho temos coisas para resolver em casa e não temos força para participar de
movimento cicloativista”.
Toda minha convicção de quanto a participar mais ativamente do grupo Pedal
Sonoro, em Niterói, se desfez após ouvir atentamente os questionamentos dessa mesa.
Pelo que estava percebendo, os participantes de movimentos cicloativistas, bem como
alguns gestores públicos, utilizavam do “direito à cidade” como gramática moral para
propor um reordenamento do espaço urbano voltado não para o automóveis e, sim, para
as pessoas e bicicletas. Segundo essa visão, pensar numa cidade ocupada e construída
por todos seria a resolução para os “problemas do trânsito”. Entretanto, participar do
painel “Bicicleta na Periferia” foi importante para perceber que o que me afetava
profundamente no plano do discurso, não era necessariamente acompanhado no plano
da prática.
Portanto, por mais que fosse utilizada no plano do discurso uma moralidade que
buscava construir um espaço urbano feito para todos, havia ali claramente um grupo que
não estava participando do debate, principalmente, aqueles que ocupam as periferias das
cidades. O movimento cicloativista de Niterói reivindicava uma cidade construída por
todos, mas que, no fim das contas, suas práticas estavam voltadas a demandas de seus
interesses particulares. Entender isso foi importante para, mais uma vez não, não me
aproximar profundamente do movimento cicloativista em Niterói. Não fui ajudar a
organizar a pedalada do Pedal Sonoro como haviam me convidado. Mas, ainda, não
achei que era o momento de me afastar por completo do movimento cicloativista e do
uso de bicicleta na cidade. Minha participação nesse evento foi importante para
134

entender quando gestores públicos e cicloativistas utilizam, aparentemente, de
categorias morais parecidas em seus discursos. Em Niterói, sabia que havia um embate
ente esses dois grupos, por isso, achei que ainda era interessante participar dos eventos
organizados pela prefeitura para discutir, entre outras coisas, o Plano Diretor. Além
disso, percebi que era importante começar a incorporar o uso da bicicleta nos meus
deslocamentos diários para, de alguma maneira, entender um pouco mais sobre os
conflitos e dificuldades que os ciclistas enfrentavam diariamente. Na próxima parte
deste capítulo irei tratar exatamente disso.
3.4 - “É que nem andar de bicicleta, nunca se esquece”
O título dessa sessão é uma expressão comumente falada ao se referir ao
processo de aprender a andar de bicicleta. É do imaginário popular a crença de que
quando se aprende, nunca mais se esquece. Fiquei muitos anos sem andar de bicicleta e
voltei a andar em 2016, por conta da pesquisa. Achei que seria importante entender os
conflitos e desafios que os ciclistas de Niterói possuem se deslocar pela cidade por meio
desse meio de locomoção. Já ouvia muitos relatos de conflitos com carros, mas achei
que seria interessante entender o ponto de vista desses ciclistas não só ouvindo-os, mas,
também, me colocando como uma ciclista nas ruas.
Quando criança, pedalava somente em parques e em ruas pouco movimentadas.
Aprender a andar nas ruas de Niterói, onde, por vezes, dividimos o espaço com os
automóveis, foi como se estivesse aprendendo a andar de bicicleta novamente,
incorporando novas técnicas corporais. Por conta disso, tombos e machucados também
fizeram parte desse processo.
Quando comprei a bicicleta, a primeira reação de amigos e pessoas próximas a
mim foi de espanto. Muitos me alertaram que andar de bicicleta em Niterói era muito
perigoso, por não ter muitas ciclovias e ciclofaixas. Outros, ainda, tentaram me
convencer a não utilizá-la, enfatizando que não era essencial para a pesquisa. Mesmo
assim, enfrentei o desafio que era voltar a andar de bicicleta. É verdade que não
esquecemos a técnica com o passar do tempo, mas o equilíbrio e domínio dessa técnica
não eram mais o mesmo de quando eu andava na adolescência. A primeira vez que
andei só consegui dar uma volta no quarteirão. As buzinas e a presença dos ônibus me
assustavam e me desequilibravam.

135

Decidi traçar meus primeiros caminhos de bicicleta aprendendo a andar nas
ciclofaixas já existentes. Como disse, na rua onde morava tinha uma ciclofaixa e os
meus primeiros caminhos tinham como destino a Universidade. Foi pedalando que
aprendi que a ciclofaixa se assemelha a uma rua de mão dupla, ou seja, existe um
caminho para aqueles que estão indo (próximo à calçada) e outros que estão voltando
(próximo à rua). Numa das primeiras vezes em que pedalava, por não saber dessa regra,
cheguei a trombar com outro ciclista que estava seguindo sua faixa corretamente. Esse
ciclista vinha com rapidez e, numa curva, não me viu na contra-mão da faixa. Por sorte,
ninguém se feriu. Depois entendi que é comum que ciclistas novatos não saibam essa
regra, já que quase sempre encontrava alguém na faixa contrária a estabelecida. Há
casos, também, em que o ciclista prefere andar na contramão da ciclovia por conta do
asfalto cheio de buracos, pessoas andando na ciclovia ou mesmo carros estacionados em
locais irregulares.
Para adquirir confiança em andar nas ruas, dividindo as vias com carros, foi
muito importante visitar algumas páginas virtuais de cicloativistas. Ver alguns vídeos
de Renata Falzoni72, por exemplo, foi importante para entender que para a própria
segurança do ciclista, às vezes, recomenda-se não seguir o que está escrito no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) sobre como devemos nos portar. O CTB, mais precisamente
no artigo 58, prevê:
“Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá
ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não
for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo
sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os
veículos automotores”.
(CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, 1998, 58)

De acordo com esse texto, podemos entender que o lugar dos ciclistas nas ruas
seriam os cantos esquerdo e direito das vias. Essa lei ainda ressalta que os automóveis
deveriam guardar uma distância de um metro e meio dos ciclistas. Entretanto, foi
andando nas ruas que não possuem ciclofaixa que entendi que muitos motoristas além
de não respeitarem, não conhecem esse regramento. Deixar de guardar essa distância
constitui em uma infração média e tem como penalidade a multa, mas foram muitas as
vezes que estava pedalando e motoristas “tiraram a fina”, ou seja, ultrapassaram sem
respeitar esse espaço. Por conta disso, passei a seguir o que uns cicloativistas
72 Renata Falzoni é uma cicloativista conhecida por ter uma página no youtube voltada para aqueles
que pedalam na cidade.
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aconselham ao andar nas vias sem infraestrutura para ciclistas: ocupar uma via inteira
da rua e não mais ficar nos cantos. Para fazer isso, é preciso pedalar numa velocidade
um pouco maior, além de já ter segurança e equilíbrio para superar os obstáculos dos
asfaltos.
Outra técnica importante que aprendi quando comecei a dividir a rua com os
automóveis foi a de parar à frente da faixa de pedestres assim que o sinal de trânsito
fecha. Via de regra, a bicicleta, assim como os automóveis, devem parar atrás da faixa
de pedestres, deixando todo espaço até o semáforo para os pedestres. Entretanto, vendo
vídeos de cicloativistas e observando alguns ciclistas nas ruas percebi que parar à frente
da faixa de pedestre é uma tática usada para ganhar alguns metros de vantagem em
relação aos automóveis, a fim de, com isso, ganhar uma maior velocidade na pedalada e
tomar uma maior distância dos automóveis.
O contato com colegas que já são ciclistas há um tempo também foi importante
para começar a aprender essas técnicas. Bernardo, colega que também fazia
Antropologia na UFF, ajudou-me várias vezes. Em uma delas, estava chegando de
bicicleta para participar de uma reunião no Centro de Niterói. Era a primeira vez que ia
para lá de bicicleta e não sabia direito como amarrá-la ao poste. Bernardo havia
chegado, também, com sua bicicleta e, gentilmente, se ofereceu para amarrar a minha de
modo que eu pudesse aprender. Ele mostrou que a maneira mais segura de prender é
colocar a corrente de modo a agrupar a roda dianteira, o quadro e o local fixo na
calçada. Aconselhou-me, ainda, a comprar uma corrente mais reforçada, já que a minha
era fácil de ser cortada e roubada. Nessa mesma temática de prender a bicicleta, estava
na reitoria na UFF e os únicos paraciclos livres eram aqueles nos quais a bicicleta fica
verticalmente presa. Minha bicicleta é um pouco pesada, por isso, estava com muita
dificuldade de levantá-la. Bernardo apareceu de repente e me ensinou a fazer um
esquema de alavanca com o joelho para levantar a bicicleta, de moro que nunca mais
tive a mesma dificuldade.
De modo geral, quanto mais peguei o costume de pedalar pelas ruas de Niterói,
fazendo minhas rotas diárias ou por lazer, comecei a conhecer melhor os caminhos, os
obstáculos dos asfaltos pouco cuidados, o comportamento dos motoristas em certas
ruas. A maior utilização da bicicleta foi importante para construir previsibilidade e,
assim, antecipar meu comportamento enquanto ciclista e dos demais usuários a fim de
evitar acidentes. Depois de um ano usando a bicicleta já sabia em que lugares os
pedestres andavam nas ciclovias, em quais ruas os motoristas paravam irregularmente,
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onde tinham paralelepípedos que dificultavam a pedalada, quais bueiros de ruas eram
mais baixos que o asfalto. Aprendi a perceber se tinha carro vindo atrás de mim olhando
só de relance para o lado, comecei a andar com mais velocidade nas vias, criei uma
maior segurança em mim e em minha bicicleta. Entretanto, isso não significou a
ausência de acidentes.
Um acidente, em especial, marcou minha escolha de não andar de bicicleta pelas
ruas durante algum tempo. Estava andando pela Rua General Andrade Neves a caminho
do Centro de Niterói. Após atravessar um cruzamento com uma grande avenida, optei
por pedalar em maior velocidade até alcançar o trecho dessa mesma rua em que ela fica
em mão única, ou seja, com duas vias. Como já tinha o costume, ocupei uma das vias
por inteiro, como fazem alguns ciclistas. Um carro começou a aumentar a velocidade
atrás de mim e a piscar o farol. Fui para o canto esquerdo da via, deixando a maior parte
da rua livre, para que ele pudesse me ultrapassar. Ao contrário do que imaginei, o
motorista resolveu ir dirigindo ao meu lado, colocando seu carro em paralelo com
minha bicicleta. Continuei meu ritmo de velocidade normalmente, sem olhar para o
lado. Quando chegamos ao final da rua, o motorista girou o carro para seu lado
esquerdo, em cima da minha bicicleta, e gritou “quer ser igual carro é?!”. Consegui
desviar do veículo, mas levei um tombo que não chegou a me machucar muito, apenas a
mão. No entanto, essa experiência me traumatizou um pouco, já que cai perto do meio
fio. Eu poderia ter me machucado muito, poderia, inclusive, ter morrido. Fiquei
assustada, com raiva dele por um bom tempo, xinguei ele de volta, pensei em tomar
alguma atitude. Mas, a única coisa que consegui fazer foi terminar meu percurso sem
pedalar, isto é, empurrando a bicicleta.
Depois desse dia deixei minha bicicleta parada por um bom tempo. Resolvi não
mais usá-la como meio de transporte. Entretanto, ter a experiência de aprender as
técnicas utilizadas pelos ciclistas para andar nas ruas e perceber como meu corpo foi se
adaptando permitiu, mais uma vez, me afetar pelo discurso cicloativista (Favret-Saada,
2005). A partir do momento em que experimentei a ser, também, uma ciclista,
sensibilizei-me mais pelos conflitos e acidentes que eram relatados nos grupos de
Facebook. No próximo tópico relatarei alguns desses conflitos que são interessantes
para pensarmos a postura dos grupos de cicloativistas na cidade de Niterói.
3.5 - Discursos da Internet
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Como mencionado, acompanhar algumas páginas e grupos do Facebook foram
essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, porque consegui ter
acesso a uma gramática comum aos cicloativistas que era desconhecida por mim. Pela
internet consegui observar os discursos de diversos agentes que utilizam o trânsito. Os
conflitos que aconteciam nas ruas, muita das vezes, eram traduzidos em postagens e
reclamações públicas em grupos ou páginas sobre cicloativismo. Por mais que tivesse
acompanhado as pedaladas e ações dos grupos de cicloativismo, não conseguiria ter
acesso a tantos discursos inflamados e conflitos ardentes como os que eram veiculados
pelos canais virtuais. Por conta disso, optei por utilizar alguns dessas postagens na
internet que me ajudaram para entender a postura e os discursos dos grupos
cicloativistas em Niterói.
As postagens que trago aqui foram retiradas, sobretudo, do grupo “Niterói de
Bicicleta?” e de três outras páginas “Massa Crítica Niterói”, “Pedal Sonoro” e “Niterói
para pessoas”. Frequentam o grupo cicloativistas, ciclistas e usuários do trânsito de
Niterói em geral. Já as páginas são administradas por cicloativistas, dentre eles, o João,
que me foi apresentado por Bernardo como sendo um dos “cabeças” do movimento em
Niterói.
A primeira postagem que me incentivou a começar a salvar outras que me
pareciam interessantes foi feita na página “Pedal Sonoro”. A postagem diz respeito a
um acidente que resultou na morte de um ciclista, no início de 2016. Nessa época, eu já
estava pedalando pelas ruas de Niterói durante os meus deslocamentos diários.
Pedal Sonoro
Ontem às 12:37 ·

Acabamos de receber a informação de que mais um ciclista foi vitimado na Região
Oceânica. Em apenas 16 dias, trata-se da segunda vítima fatal na mesma região da
cidade.
Vamos conversar a respeito e, quem sabe, já daremos uma resposta a mais este
absurdo durante nossa atividade de hoje.
COMPARTILHE, a sociedade precisa saber!
#pedalsonoro #luto #nãofoiacidente

Posteriormente, acompanhando as reportagens sobre o assunto, descobri que se
tratava de um pescador que faleceu por conta da imprudência de um motorista de ônibus
que vinha trafegando em velocidade elevada próximo a região costeira de Itaipú. Como
diz a postagem, em pouco tempo foi a segunda morte desse tipo na região. Percebi que,
se não fosse por conta de minha pesquisa, essa morte passaria despercebida para mim.
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Essa postagem me fez refletir sobre a importância do ativismo desse grupo de ciclistas,
que buscam lutar por ciclistas que já sofreram acidentes de trânsito desse tipo. Na rua,
em cima de uma bicicleta, eu tinha um sentimento de que meu corpo estava disputando
espaço com uma máquina, representado por um carro. Acompanhando essas postagens e
os comentários, pude perceber que muitos ciclistas compartilhavam desse sentimento de
vulnerabilidade a que somos colocados enquanto ciclistas no trânsito.
De certa forma, esse grupo de ativistas, não só em suas ações e pedaladas pela
cidade, dava voz ao que muitas pessoas pensavam e sentiam quando se deslocavam nas
ruas de Niterói. Era possível perceber mais ativamente isso no grupo do Facebook, onde
cada participante se mostravam aberto a fazer uma postagem e não somente os
administradores. Foram diversas as vezes em que me sentia representada em palavras
que não eram as minhas. Foram vários os comentários em que outros ciclistas
expressavam que tinham as mesmas reclamações. Uma das postagens feita no grupo
“Niterói de bicicleta” me contemplou muito enquanto ciclista e moradora de Niterói:
para Niterói de bicicleta
43 min ·

Todos os dias, em frente ao Colégio Marília Mattoso, na hora da entrada e na hora
da saída de alunos, dezenas de carros e vans param sobre a ciclofaixa, obrigando
crianças, idosos, jovens e demais a irem para as ruas estreitas do bairro, onde ônibus
e carros avançam sobre os ciclistas. Como faz parte do meu trajeto até o trabalho,
passo diariamente por essa situação desagradável. E o que mais chama a atenção é a
conivência da Escola com a situação, como se fosse algo normal, não tomando
providências no sentido de orientar os usuários da Escola a respeitarem a ciclovia.
Após anos de abusos, resolvi tomar uma atitude e hoje escrevi a seguinte carta para
a Escola. Espero que dê resultados.
"Caríssimos,
sou morador da cidade de Niterói e usuário das poucas ciclovias e ciclofaixas
existentes na cidade. Diariamente, faço meu trajeto de casa ao trabalho, no
Gragoatá, de bicicleta, e as mesmas ciclofaixas ajudam bastante no meu
deslocamento, visto que as ruas da cidade em alguns bairros, remanescentes do
período colonial, são estreitas, representando extremo perigo para os ciclistas
transitarem dividindo o espaço com carros, ônibus e caminhões. E infelizmente,
diariamente, dezenas de carros param, na hora da saída e entrada dos alunos, sobre
as ciclofaixas em frente ao Marília Mattoso, sem nenhum constrangimento, sob
faixas e placas que dizem claramente "proibido estacionar". Com isso, nós ciclistas,
aí incluídos idosos, jovens, crianças, somos obrigados a circular entre os carros, que
disputam agressivamente o mesmo espaço conosco, colocando a vida de centenas
de pessoas inocentes em risco. Ao mesmo tempo, em nenhum momento vimos a
escola tomar alguma providência no sentido de orientar os pais a não estacionarem
sobre as ciclofaixas. Tenho comigo centenas de fotos tiradas diariamente onde se
verifica a violação de diversas leis de trânsito, com carros e vans de transporte
escolar parados sobre as ciclofaixas. Da mesma forma que estou fazendo essa
comunicação, farei a mesma à NitTrans e à Secretaria de Urbanismo do município.
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Junto com outros ciclistas, entraremos com uma denúncia no Ministério Público,
visto que a situação se tornou insustentável. Torço para que a escola reveja suas
responsabilidades quanto ao espaço público e urbano, tão importante para o
convívio e o bem-estar social, e que as medidas cabíveis possam ser amenizadas
para ambas as partes_ a escola e a comunidade."

O colégio de que trata a postagem fica localizado na Rua José Bonifácio, local
onde morei e que foi importante para começar a perceber os conflitos entre motoristas e
ciclistas. Quando passei a pedalar pela cidade, comecei, também, a reclamar em voz alta
dos carros que estacionavam na ciclofaixa dessa minha antiga rua. Cheguei a tirar foto
dos motoristas parando irregularmente, discuti com alguns e pensava muito em que
atitude tomar para casos desse tipo. Achei muito importante a postura adotada pelo
ciclista ao enviar uma carta para a escola. Alguns meses depois da postagem, ainda em
2016, a escola contratou um senhor que fazia a função de guarda de trânsito, ajudando
as crianças a atravessar, não permitindo que os carros ocupem toda ciclofaixa e
administrando os conflitos que poderiam existir ali. Não sei se a carta enviada pelo
ciclista teve alguma influência nessa atitude, mas acredito que as inúmeras reclamações
fizeram com que a administração da escola se visse obrigada a tomar alguma
providência.
A atitude desse ciclista, assim como outras tomadas por cicloativistas dos grupos
Pedal Sonoro e Massa Crítica Niterói, estava de acordo com a gramática moral de uma
busca pelo direito à cidade, tal como pregava Harvey (2008). Na visão desses agentes,
não se trava de somente de lutar por espaço para as bicicletas, mas se tratava de
construir ruas em que qualquer um pudesse transitar livremente e com segurança.
Conforme mencionado, os próprios cicloativistas usavam a teoria de Harvey (2008)
enquanto base, como podemos observar na postagem abaixo:
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O vídeo compartilhado pela página Pedal Sonoro foi feito por David Harvey em
sua visita ao Brasil no ano de 201573. Como em toda a sua obra, a fala veiculada nessa
filmagem possui estreita relação com a teoria marxista em que se pensa a cidade como
voltada para o lucro e para o capital. Enfaticamente, ele afirma: “Nós estamos criando
cidades para o investimento do capital e não cidades para as pessoas viverem”. O autor
realça, ainda, que os protestos que aconteceram no Rio de Janeiro e em outras cidades
brasileiras, em junho de 2013, estavam voltados para questionar a qualidade da vida
urbana em um ambiente que não tem sido construído para e pelas pessoas. Em sua
visão, o que falta é democracia nas cidades, que as pessoas deixem de ser espectadores
do que vivem e passem a participar da construção de suas cidades.
No caso, o grupo em questão procura ressaltar que o ativismo praticado por ele
não está relacionado a uma busca de espaço só para a bicicleta, mas, sim, a uma busca
por “cidadania”, em que os diversos agentes do trânsito sejam escutados para construir a
Niterói que se quer. Nesse sentido, os participantes do Pedal Sonoro e demais
cicloativistas faziam muitas críticas aos agentes públicos que, segundo eles, deveriam
ter o papel de escutar os cidadãos quando se trata da construção e implementação de
políticas públicas. Diferente do que havia observado que acontecia em São Paulo, em
Niterói havia uma distância grande entre os cicloativistas e gestores da prefeitura.
Desde o primeiro dia em que fui à audiência pública sobre as ciclovias da cidade, em
2015, já tinha percebido isso. Entretanto, a crítica e cobrança não são somente da

73 https://www.youtube.com/watch?v=PW_ejJOR0tM acesso em 19 de julho de 2019.
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postura do prefeito, mas de outros agentes públicos se mostram ainda maior. Uma
postagem no grupo Bicicletada/Massa Crítica Niterói reproduz isso:

Na foto, duas motocicletas da Guarda Civil Municipal de Niterói estavam
estacionadas na ciclovia. O texto da legenda traz a seguinte reclamação:

“Gm sobre a ciclovia, essa amanhã pedindo bom senso dos ciclistas ao
estacionar na ciclovia. Quando me viram fazer a foto tiraram fotos minhas e da
minha namorada como tentativa de intimidação. A gm tem corregedoria?
Enquanto há ciclistas senda assassinados por criminosos a gm intimida para
ajudar. Não me calarei. O bom senso não está acima da lei.”

Essa postagem gerou inúmeras reclamações. Alguns defendiam a postura dos
guardas que estavam “cumprindo o seu dever” e “tiveram o bom senso” de “não obstruir
a via de automóveis, causando transtorno”. Outros enfatizaram que os guardas estavam
somente “batendo papo” e questionando o porquê quem dirige era visto como “melhor”
do que quem pedala. Apesar das acusações e brigas muito comuns em ambientes
virtuais, essa postagem me chamou atenção justamente pelo conteúdo da legenda. Nela,
o ciclista, que também atua nos grupos ativistas, questiona o não cumprimento da lei por
parte dos guardas e afirma que o bom senso não pode ser usado para deixar de cumprir a
legislação.
Como já enfatizado, em minha dissertação analisei situações parecidas, só que
por referência a visão dos guardas municipais. Em São Gonçalo, os guardas ressaltavam
que para realizarem sua função e, de alguma forma, para que o trânsito fluísse, era
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preciso que eles agissem com bom senso. De acordo com a visão desses agentes, para
atuar dessa forma era preciso saber quando usar as regras formalmente constituídas e
em que momento deveria utilizar os regramentos informais, ou seja, que são
socialmente constituídas (Rocha, 2016). Ora, levando isso em conta, pode-se dizer que
ao reclamar da postura dos agentes públicos, o cicloativista que fez a postagem não
somente questiona o não cumprimento da lei, mas, de certa forma, questiona também
por que a ação dos guardas municipais deve se restringir apenas à fluidez dos veículos
motorizados. Ou, de outra maneira, porque o bom senso teria como foco apenas os
carros.
Outra postagem que rendeu muita discussão e que está relacionada ao assunto
acima foi realizada na Pedal Sonoro, no mesmo ano de 2016:
Por que avançar o sinal vermelho, mesmo contrariando o CTB, é uma prática
comum para muitos ciclistas?
Renata Falzoni explica!
-3:01

75.686 visualizações
https://www.facebook.com/paginadarachel/videos/413944265396953/?theater
Página da RachelCurtir Página
21 de julho de 2015 ·
Renata Falzoni explica maravilhosamente bem porque o ciclista passa no sinal vermelho. Ilustrei
o vídeo com imagens de ciclistas em algumas outras cidades fora do Brasil pra mostrar que é uma
prática universal e não local.

Na postagem, os administradores da página Pedal Sonoro compartilharam um
vídeo da cicloativista Renata Falzoni em que ela explica o porquê de muitos ciclistas
avançarem o sinal vermelho, mesmo sendo contra o que estabelece o CTB. Como já
enfatizei em outra parte deste capítulo, eu própria passei a adotar práticas como essa ao
pedalar diariamente pela cidade. Assim como eu, Renata Falzoni e alguns ciclistas em
seus comentários também defenderam isso, afirmando que posturas como essa (que,
muitas vezes, contrariam a lei) visavam à própria segurança dos ciclistas, já que as
regras do CTB priorizam os automóveis. Como enfatizei, ao pedalar pela cidade
tendemos a desenvolver práticas que não estão previstas no CTB (nem nos são
ensinadas quando crianças), mas que facilitam o fluxo das bicicletas e a segurança dos
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ciclistas. Outras pessoas comentaram a postagem afirmando que não concordavam com
essa postura, já que poderiam colocar os pedestres em risco.
O próprio cicloativista que fez uma postagem reclamando da postura dos
guardas municipais foi um que comentou defendendo atitudes como, por exemplo,
avançar o sinal vermelho, parar à frente da faixa de pedestres e ocupar toda uma via na
rua. Mesmo tendo enfatizado que a prioridade deve ser sempre do pedestre, o “elo mais
fraco no trânsito”, o interessante é que esse agente também expressa a implementação
da lei deve ser facultativa, só que, nesse caso, seguindo outras regras. Ou seja, quando
se trata do fluxo de veículos motorizados a lei deveria ser estritamente seguida, já que,
segundo essa visão, os automóveis representariam o poder hegemônico em relação ao
uso espaço urbano. Em contrapartida, o deslocamento da bicicleta pela cidade não
seguindo o CTB seria visto como uma atitude subversiva capaz de criar um novo
ordenamento do espaço urbano voltado para as pessoas.
Entretanto, a postura adotada por diversos ciclistas de não seguirem as regras de
trânsito não era bem vista por muitos, sobretudo, pedestres. Foram várias as vezes que
escutei colegas da Universidade e/ou moradores da região de São Domingos
reclamando da atitude de ciclistas no trânsito de Niterói. Uma pessoa em especial,
professora da UFF e, também, minha vizinha, reclamava constantemente comigo e no
Facebook das atitudes dos ciclistas, como é possível ver abaixo:
INCIVILIDADE
Sinal aberto para pedestres, eu no meio da pista, um ciclista desembestado fura o
sinal a 30 cm de mim.
Reclamo e ele me desacata. Aí eu digo: é por ciclistas como vc que muitos
pedestres odeiam e temem ciclistas.
CurtirMostrar mais reações
Comentar
Compartilhar

Na postagem, a professora reclama justamente de um ciclista que furou o sinal
vermelho, atitude defendida, entre outros, por cicloativistas do Pedal Sonoro. Ela
classifica como falta de civilidade o não cumprimento da lei, que acabou colocando em
risco ela e outros pedestres. Nesse sentido, quando tratamos dos conflitos no trânsito, a
realidade é muito mais complexa do que se pode retratar no CTB. Mesmo que ele
estipule as regras que cada agente deve seguir ao utilizar as ruas, cada contexto são
desenvolvidas práticas que não refletem aquilo que está previsto nas leis.
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Foi refletindo sobre isso que comecei a questionar, também, a aplicabilidade da
gramática moral utilizada pelos cicloativistas ao pensarem nos conflitos do trânsito.
Como estou procurando enfatizar, esses agentes eram muito influenciados pela teoria de
Harvey (2008) ao pensar a construção do espaço urbano. Segundo essa visão, as pessoas
deveriam se tornar construtoras e criadoras da própria cidade e não somente
espectadoras. Pensar nas particularidades dos conflitos de trânsito que observava nas
ruas de Niterói e, também, aqueles retratados na internet me levava ao questionamento
de quais eram as pessoas que dispunham de condições efetivas de se tornar construtoras
do espaço urbano.
Mesmo que fosse expresso que a luta cicloativista não era, somente, por mais
espaço para as bicicletas e, sim, para a construção de uma “Niterói para pessoas”, acabei
me atentando para o fato de que o que era mais levado em conta em suas ações eram
aqueles conflitos mais próximos da realidade desses agentes. Ou seja, esses agentes
tinham uma maior capacidade de mobilizar seus interesses particulares a fim de que eles
tornassem problemas públicos. Nesse sentido, os movimentos cicloativistas de Niterói
conseguiram fazer com que a falta de infraestrutura para as bicicletas fosse vista
enquanto um tema problemático para todos, capaz de ser, também, um assunto
controverso e foco de atenção da gestão pública para resolvê-lo. Como demonstra Cefai,
Mello, Mota e Veiga (2011),
“A emergência de um problema público não é simplesmente cognitiva. Ela
envolve afetividades, sensibilidades e moralidades coletivas; envolve
experimentação de sentimentos de amor, de ódio, de medo, de injustiça, de
esperança, de fatalidade. De entusiasmo e de transtorno, que já são formas de
definição de situações sociais e que já tocam o senso comum. Ela movimenta
referências sensíveis por meio das quais as informações são filtradas e
ordenadas, não em quadros racionais ou intelectuais, mas nos quadros de
percepção imediata ou da interferência prática. Ela induz paisagens normativas,
articuladas em torno de categorias morais...”
(Cefai, Melo, Mota e Veiga, 2011, p 42)

O movimento social cicloativista conseguiu fazer essa mobilização de seus
problemas sociais para canalizá-los em problemas públicos, algo que outras vidas
associativas não conseguiam fazer no contexto de Niterói. Conformei mostrei, observei
isso, primeiramente, acompanhando as postagens na internet e escutando alguns
pedestres, colegas meus na Universidade, sobre as posturas dos ciclistas em Niterói.
Posteriormente, resolvi observar mais atentamente como o discurso cicloativista se
traduzia nas ações práticas do grupo Pedal Sonoro. Na próxima parte deste capítulo irei
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descrever algumas situações a esse respeito observadas nas pedaladas e nas audiências
públicas realizadas pela Prefeitura.
3.6 - Bicicletadas e Audiências Públicas
Como já realcei, durante algum tempo fui afetada, no sentido descrito por
Favret-Saada (2005), pelo discurso cicloativista. Antes mesmo de pedalar pela cidade,
observar os conflitos entre ciclistas e demais agentes do trânsito na rua onde morava foi
o ponto de partida para que eu começasse a me solidarizar com que os usuários de
bicicleta passavam. Meu primeiro ímpeto de acompanhar pela internet o discurso dos
cicloativistas a fim de conhecer um pouco mais desse universo fez com que eu
acreditasse que a teoria de Direito à Cidade (aprendida por mim dentro da
Universidade) estava sendo aplicado em um movimento social. Foi essa percepção que
gerou dentro de mim a afetação pelo discurso cicloativista.
Entretanto, como também já ressaltei, mesmo tendo sido afetada pelo discurso
cicloativista e ter conseguido contato aberto com o grupo Pedal Sonoro por duas vezes,
não consegui participar ativamente. Primeiramente, incomodava-me a familiaridade que
tinha com os contextos que observava em Niterói ao construir meu objeto de pesquisa
Minha intenção, antes de tudo, era de analisar com distanciamento os conflitos que
observava no trânsito ao longo de minha formação como pesquisadora. Desde que me
dediquei a minha monografia em Ciências Sociais via uma heterogeneidade entre os
agentes que ocupavam as ruas da cidade (naquela época, em Rio Bonito), que não
conseguia ver retratada, somente, nesse grupo de cicloativistas. Essa inquietação inicial
em construir um objeto de pesquisa que contemplasse a pluralidade de conflitos no
trânsito de Niterói, além de ser pretensiosa, permitiu-me desconstruir minha afetação
sobre a gramática moral utilizada por esses agentes em seus discursos.
Apesar de já ter percebido, observando na internet, que o discurso sobre o
“Direito à cidade” utilizado pelos cicloativistas estava de acordo com a forma como os
conflitos se estabelecem no Sistema Jurídico brasileiro, precisava, ainda, perceber isso
presencialmente (Kant de Lima, 2008). Desse modo, continuei participando de algumas
Bicicletadas do Pedal Sonoro e de algumas audiências públicas realizadas pela
prefeitura para discutir o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade Urbana.
Já tinha observado o início das Bicicletadas do grupo Pedal Sonoro sem estar
com bicicleta e todas costumavam a se desenvolver da mesma forma. Elas aconteciam
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de 15 em 15 dias, intercalando um dia da semana e domingo. Depois de um certo
tempo, elas passaram a ocorrer, somente, aos domingos, às nove horas da amanhã. A
concentração acontecia no “cicloponto”, localizado no início da Praia de Icaraí, em
frente à Rua Miguel de Frias e próximo a guarita da Guarda Municipal. Os primeiros a
chegar eram, sobretudo, os organizadores que ficavam em roda conversando, perto da
caixa de som. Depois, chegavam os demais participantes, em sua maioria, famílias (com
pais, mães e crianças), e senhores de mais idade. Dependendo da temática musical era
possível observar alguns jovens e colegas da Universidade.
Respeitando um atraso de até uma hora, a Bicicletada começava, ainda, no
cicloponto. Os organizadores davam os informes, passavam as instruções do percurso a
seguir e das regras a observar (a prioridade sempre era dos pedestres). Eles deviam
atentar para não deixar “buracos vazios” entre as bicicletas, prestar atenção aos
semáforos (que não seriam respeitados pelos condutores da comitiva) e manter-se
alertar para os sinais que eram dados pelos organizadores que estavam de colete
amarelo.
Os organizadores iam à frente e ao fim da comitiva. No meio, algum desses
agentes ia pedalando com a bicicleta que carregava a caixa de som. Alguns guardas
municipais, por vezes, iam pedalando depois de todos. Antes das bicicletas passarem,
alguns organizadores pedalavam mais rápido a fim de conseguir fechar alguma rua que
cruzava a via em que passariam os ciclistas. A sinalização de ruas mais movimentadas
por automóveis era realizada, também, pelos guardas municipais.
Uma das vias em que os organizadores costumavam não respeitar o sinal de
trânsito era a Rua Roberto Silveira. Isso acontecia, sobretudo, quando os semáforos não
estavam sincronizados, o que poderia causar “buracos vazios” e distanciamentos entre
os participantes. A intenção da bicicletada era que todos ficassem reunidos. Por isso,
sempre que um grupo de ciclistas começava se afastar de outro os demais gritavam
“buraco”, para sinalizar que os atrasados deveriam acelerar um pouco mais.
Numa das vezes em que participei da bicicletada, estávamos no meio da Rua
Roberto Silveira e o semáforo fechou próximo a mim. Duas senhoras de idade estavam
esperando na faixa de pedestres e, assim que o sinal ficou vermelho, começaram a
atravessar. Três mulheres pararam imediatamente suas bicicletas, mas aqueles que
vinham atrás e também os da frente começaram a gritar: “buraco” e “não para”. As
senhoras ficaram assustadas e voltaram rapidamente. Estava logo atrás das mulheres que
haviam parado suas bicicletas. Assim que ouviram os gritos, elas voltaram a andar. Eu
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continuei parada e observei se as senhoras precisavam de ajuda. Uma delas quase caiu
ao recuar e a outra reclamou alguma coisa com o pedestre que vinha logo atrás.
Diante dessa situação, no mesmo momento, fiz associação com a maneira como
os conflitos aparecem no Sistema Jurídico brasileiro (Kant de Lima, 2008). O autor já
ressaltou que os segmentos de nossa sociedade são desiguais em direitos e em
interesses, por isso, as regras não são gerais para todos da pirâmide e, sim, são
apropriadas particularizadamente por indivíduos, grupos ou interpretadas por uma
autoridade (Kant de Lima, 2008, p 42). No caso do discurso de alguns cicloativistas,
isso pode ser traduzido pelo fato de que eles cobram que o Código de Trânsito
Brasileiro seja aplicado ao pé da letra aos agentes públicos (guardas municipais) e
motoristas de automóveis, enquanto que os ciclistas podem abrir mão da legislação (seja
por qual motivo for), mesmo que isso represente perigo para pedestres e outros usuários
do trânsito.
Algumas características de nosso Sistema Jurídico Brasileiro foram, também,
percebidas por mim nas audiências públicas realizadas pela prefeitura de Niterói para
discutir o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade Urbana. Uma característica comum a
esses eventos era a diversidade de pessoas que participava. No final de 2016, aconteceu
uma pré-Conferência de Mobilidade Urbana, organizada pela secretaria de urbanismo e
pelo “Niterói de Bicicleta”, para discutir o plano de mobilidade urbana de Niterói. No
público, haviam associação de moradores, algumas pessoas da universidade interessadas
no tema, mas, sobretudo, um grande grupo de cicloativistas da cidade e de moradores da
“comunidade” Zilda Arns. Os cicloativistas estavam ali para discutir com o secretário
de urbanismo a falta de diálogo que alegavam existir entre o poder público e o
movimento social ao se construir e planejar as infraestruturas de trânsito. Já os
moradores da “comunidade” Zilda Arns estavam ali para pedir ajuda e atenção para o
“risco de desabamento” do conjunto habitacional em que moravam.
Naquele dia, sobe a partir da fala dos moradores que o conjunto habitacional
Zilda Arns se localizava próximo ao bairro Fonseca e fazia parte dos investimentos do
programa nacional “Minha Casa, Minha Vida”74, do governo federal, para construção de

74 O Programa Minha casa, Minha vida foi lançado em 2009 pelo então governo federal a fim de
subsidiar casas próprias para famílias de baixa renda. No contexto dos moradores da “comunidade Zilda
Arns” as casas foram totalmente financiadas pelos governos federal e municipal. Para saber mais: http://
www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-vida/Paginas/
default.aspx. Acesso em 23/10/2017
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casas populares para aqueles que sofreram com o desabamento do Morro do Bumba75.
Era a segunda vez que muitos moradores dali se viam afligida com episódios
envolvendo o desabamento de suas casas. Ao acessar o discurso desses dois públicos,
percebi que as demandas de direitos ali exigidos eram distintos, mas também envolvia a
gramática do “direito à cidade” (Lefebvre, 2008; Harvey, 2010), principalmente, no que
se refere à mobilidade e moradia. Não obstante, enquanto uns reivindicavam ser
incluídos no debate sobre o planejamento cicloviário da cidade, outros pediam para não
sofrer, mais uma vez, com o desabamento de suas casas. Essa diferença ficou bem
marcada pela fala de moradores da “comunidade” Zilda Arns. Uma mulher, em
especial, que estava com uma criança no colo disse o seguinte:
“Pra eu levar minhas crianças na escola eu tenho que acordar cinco
horas da manhã. Lá na comunidade [Zilda Arns] não tem ônibus perto,
tenho que andar três quilômetros pra pegar ônibus. Eu acho isso da
bicicleta muito bonito, mas muito fora da nossa realidade. Eu não sei
andar de bicicleta e muito menos tenho dinheiro pra comprar uma.”

Depois da fala dessa senhora, os cicloativistas e demais participantes ficaram
alguns minutos em silêncio. A euforia da discussão e do debate tinha passado por alguns
instantes. Todos, incluindo a mim, ficamos sem saber o que dizer. Aquela senhora foi a
última a fazer colocações e perguntas para a mesa. O orador passou, então, a fala
novamente para o secretário. Duas mulheres que participam do movimento “Bike
Anjo”, que ensina pessoas a andar de bicicleta, foram atrás da senhora para conversar
com ela. A fala da senhora em questão mostrou que ali se tratavam de duas realidades
diferentes. O uso da bicicleta pela senhora não seria uma solução para garantir seu
direito de ir e vir a fim de que ela conseguisse levar seus filhos a escola. Nesse contexto,
entende-se que mobilidade se refere muito mais do que a possibilidade de se mover pela
cidade, mas engloba, também, a efetividade dessa circulação no espaço público (Pires,
2019).
A fala da senhora expressa muito bem a maneira como se manifestam o acesso
aos direitos no nosso Sistema Jurídico. Naquele evento estavam claramente presentes
dois segmentos desiguais que, portanto não possuem o mesmo acesso aos direitos de ir e
vir no espaço público. Por isso, é possível afirmar que a igualdade, por se identificar
75 O desabamento do Morro do Bumba aconteceu em abril de 2010 e era uma “favela” localizada no
bairro Viscoso Jardim, em Niterói. Na ocasião da “tragédia” 48 corpos foram encontrados e mais de 200
ficaram desaparecidos. Para saber mais: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1561566-5606,00HA+AO+MENOS+SOTERRADOS+NO+MORRO+DO+BUMBA+DIZ+SUBSECRETARIO+DE+DEF
ESA+CIVIL.html. Acesso em 23/10/2017
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com a semelhança e não com a diferença, faz com que os sujeitos sejam desiguais em
direitos (Kant de Lima, 2008). Nesse sentido, além de sermos desiguais em interesses,
somos também no plano do direito (e não somente no mercado, como pressupõe as
teorias baseadas no marxismo, tais quais a de Lefebvre e Harvey). Quando se pensa em
direito à cidade no Brasil, além de se levar isso em conta as desigualdades materiais, é
preciso considerar também a desigualdade no acesso a direitos no nosso sistema
jurídico.
Nesse sentido, pode-se dizer que minha intenção na tese é, entre outros, por em
evidência que existem diferentes representações locais sobre direito a cidade. Como já
ressaltado, o movimento cicloativista aciona em seu discurso as teorias de Harvey
(2010) para fundamentar suas lutas e demandas. Apesar de ressaltarem que o uso dessas
gramáticas morais são utilizadas para que as pessoas participem da construção do
espaço urbano niteroiense, a atuação desse movimento social acaba por defender seus
interesses particulares. Ou seja, eles conseguem mobilizar seus problemas sociais
enquanto problemas públicos conseguindo, assim, com que a gestão pública atenda as
suas necessidades. Soma-se a isso, o fato de que o espaço público no Brasil não é visto
enquanto um espaço coletivo e negociado pelo público que dele faz parte, mas, sim,
como bens que podem ou devem ser apropriados de forma particularizada. Nesse
sentido, no contexto em questão, a definição de direito à cidade passa, também, pelo
desafio de se contrapor a essa concepção de espaço público como projetado e
controlado pelo Estado, ou apropriado particularizadamente por indivíduos ou grupos
tomando-o, ao invés disso, como espaço produzido e negociado por todos (Kant de
Lima, 1999).
Portanto, é importante problematizar categorias se pretendem universais, como é
o caso do direito à cidade, haja vista que na prática, estas “se manifestam de acordo com
as cosmologias locais e são apropriadas, lidas e incorporadas pelos atores no espaço
público de modo diverso” (Silva, 2018). A teoria de direito à cidade apresentada pela
primeira vez por Lefebvre, em 1968, num contexto demarcado por manifestações e
protestos franceses, o que nos leva a imaginar se essa categoria diz respeito a maneira
como se estabelecem as ideias de igualdade e diferença no espaço público francês
(Mota, 2016). No contexto empírico que estou tratando nessa tese, por exemplo, não há
como tratar a categoria direito à cidade sem considerar como os direitos são tratados no
sistema jurídico brasileiro.
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O que tentei mostrar aqui foi que tanto os gestores públicos de Niterói quanto o
movimento cicloativista utilizam da gramática moral de Direito à Cidade, porém com
diferentes finalidades. O primeiro grupo procura ressaltar em seus discursos
simbologias comumente utilizadas por cidades globais quando se trata de mobilidade
urbana, isto é, pensando em uma mobilidade sustentável voltada para veículos coletivos
e/ou não motorizados. Entretanto, no plano das práticas, suas obras e construções ainda
estão relacionadas com o rodoviarismo e o trânsito para automóveis. Já no movimento
cicloativista, a gramática moral do Direito à Cidade é acionada para pensar na
participação dos cidadãos para a construção do espaço urbano niteroiense. Contudo, o
que acaba acontecendo é que, quando se pensa a aplicação da lei, eles acabam por
defender seus os interesses particulares. Desse modo, em ambas as situações, vários
outros usuários do trânsito acabam por não ter seus direitos à cidade contemplados
porque não conseguem se fazer ouvir.
Após a pré-conferencia de mobilidade urbana que descrevi, consegui entender
que, apesar do discurso universalista, as demandas de direito à cidade do grupo
cicloativista não contemplavam as necessidades dos outros usuários do trânsito de
Niterói. Além do direito à cidade contemplar diversas demandas que não estão somente
relacionadas ao uso da bicicleta, o próprio trânsito é constituído por muitos agentes em
conflito. A fim de analisar outras realidades, optei por me afastar de vez desse
movimento social para observar as práticas e representações de outros agentes sobre
mobilidade urbana e direito à cidade. Conversei com um colega sobre minha pesquisa e
ele me incentivou a optar pelo moto táxi como um possível campo empírico. Esse
colega já tinha o costume de utilizar esse transporte e me induziu a utilizá-lo também
como um meio de condução para começar a refletir sobre as questões que me propunha
no doutorado. No próximo capítulo, tratarei exatamente disso, ou seja, sobre as
representações de (i)mobilidade urbana acionados pelos passageiros e mototaxistas do
Morro do Estado.
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CAPÍTULO 4 – (I)MOBILIDADES E PAISAGEM SOCIAL: O MORRO DO
ESTADO

A Rua Quinze de Novembro (mapa X) fica localizada no Centro de Niterói e
abriga diversos edifícios importantes para a cidade como, por exemplo: o Plaza
Shopping, o Teatro Municipal João Caetano, a Receita Federal e uma filial dos
Correios. Nela está uma das entradas da Praça General Gomes Carneiro, mais conhecida
como Praça do Rink. Como enfatizado no Capítulo 2, o nome popular dado a essa praça
está relacionada a um antigo espaço de lazer que se encontrava na localidade (um rinque
de patinação), construído em 1913 e destruído após uma reforma, na década de 1960.
Como mostra o mapa X, essa região abriga uma variada gama de comércio, muito
importante para a vida econômica da cidade.A própria sede dos Dirigentes Lojistas de
Niterói fica próximo a essa localidade.
O ponto de moto táxi do Morro do Estado situa-se nessa rua, no cruzamento com
a Rua Almirante Tefé, na primeira esquina da Praça do Rink (marcado no mapa X com
uma moto em vermelho). As motocicletas ficam paradas informalmente na esquina,
após uma vaga de estacionamento para idosos. Elas ficam estacionadas em um ângulo
de 90 graus na rua, enquanto os mototaxistas e/ou passageiros ficam sentados em
algumas pedras que formam um banco improvisado na calçada76.
Apesar de também possuir a intenção de descrever o espaço físico dessa rua
(com seus edifícios, calçadas, esquinas e praças), estaria sendo relapsa caso não
concentrasse minha atenção nas atividades que ocorrem nessas localidades (Mello e
Vogel, 2017). Foram esses mesmos autores que, ao descreverem as ruas do Catumbi,
enfatizaram:

76Do outro lado da Praça, entre a Rua Almirante Tefé e a Aurelino Leal, há também um ponto de van,
marcado no mapa X com uma Van em vermelho. Esse meio de transporte percorre o caminho da rua
Quinze de Novembro e possuí como destino final a área central do Morro do Estado. O local de parada
inicial da Van é demarcado por uma vaga na rua. Além disso, os clientes e motoristas possuem assentos
de espera tal qual uma parada de ônibus.
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Mapa x – Rua Quinze de Novembro

Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.8966678,-43.1206523,361m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR&authuser=0 Visto em Janeiro de 2020
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“um sistema de espaços só existe em conexão com um sistema de
valores, ao passo que ambos são indispensáveis sem a correlação
necessária com sistema de atividades. Na verdade, as três coisas não
existem a não ser em conjunção, da qual não podem ser extraídas senão
por artifício analítico” (Mello e Vogel, 2017, p. 90)
Por conta disso, minha intenção nesse capítulo é não só introduzir o leitor onde
se localiza meu principal lócus de pesquisa, mas, também, enfatizar quais são os
sistemas de categorias e valores atribuídos a esses espaços. Cabe mencionar que
descreverei pormenorizadamente a Rua Quinze de Novembro e, também, o Morro do
Estado, local de moradia dos mototaxistas e passageiros. Conforme enfatizarei adiante,
foram meus interlocutores que incentivaram o meu convívio com um projeto social
existente na “comunidade”, a fim de que conhecesse melhor as práticas e representações
que são acionadas por eles.
Ao sair da Avenida Visconde do Rio Branco e adentrar a Rua Quinze de
Novembro, o primeiro edifício que podemos ver é à entrada principal do Plaza
Shopping. Do outro lado da rua, há a loja Leader e uma banca de jornal. Na frente do
Shopping, ficam um ponto de táxi e alguns “camelôs” vendendo bijuterias,
carregadores, capinhas de celular e cabos USB. Caso tais agentes não possuam o
cadastramento junto à Prefeitura, seu trabalho é proibido em todo o Centro da
cidade.Entretanto, a repressão por parte da Guarda Municipal se intensifica nessa
localidade. Alguns guardas permitem que os “camelôs” vendam seus produtos do ponto
do moto táxi em diante. Por conta do trabalho de campo, me aproximei, também, de
alguns vendedores, principalmente de duas delas: Genise e Fátima. Foi conversando
com elas que entendi como conseguem “fugir do rapa”.
Durante todo ano elas trabalham vendendo bijuterias e preferem ficar próximas a
entrada do Shopping. A única época em que elas trocam de mercadoria é quando está
próximo ao Carnaval, momento em que vendem fantasias e adereços. De acordo com
elas, esse é momento que “fazem mais dinheiro” e conseguem “segurar para o ano
todo”. Seus produtos ficam dispostos em uma mesa, que pode ser facilmente
desmontada caso algum guarda municipal insistia para que se retirem. Caso isso seja
necessário, os pés vão para a parte superior da mesa e esta, por sua vez, é carregada na
cabeça das meninas. Tudo isso pode pesar mais de 10 quilos, mas elas não
reclamam.Dizem que “estão acostumadas”. Quando algum guarda se aproxima, elas
recolhem suas coisas e atravessam a rua em direção ao ponto do moto táxi. Assim que o
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agente se retira das proximidades, elas voltam para a frente do Shopping. Certa vez,
Genise comentou comigo:
“pow, esses guardas não estão deixando a gente trabalhar hoje. Hoje é o
primeiro dia do ano que isso tá acontecendo. Mas, a gente dá uma
canseira neles, ficamos atravessando a rua direto. Ficamos atravessando a
rua, indo prá lá e pra cá. A gente dá uma canseira neles. Vamos e
voltamos. Eu com uma e ela com outra. Quando é assim, eles têm que
chamar o caveirão pra tirar a gente. O caveirão é um carro grande que
trabalha que nem os P2, que vão no Morro tira os bandido. Vão que vão
mesmo. Ai a gente não brinca, não. Não dá pra trabalhar”
O chamado “caveirão” é uma viatura da Secretaria de Ordem Pública de Niterói
que segue junto aos fiscais de postura para retirar as mercadorias dos “camelôs” que
vendem sem a autorização da prefeitura. Tanto esses agentes quanto os guardas
municipais só trabalham até às 18 horas. Por conta disso, o movimento de “camelôs” é
maior na frente do Shopping depois desse horário. É a partir daí que começa a
movimentação de carrinhos de cachorro quente e lanches. Dois deles ficam em frente à
Receita Federal.
Próximo ao ponto de moto táxi ficam algumas barracas de “camelôs”
cadastrados junto à prefeitura. Eles compartilham bancos e tomadas para carregar
celular com os mototaxistas e demais ambulantes. A maioria dos vendedores que
trabalham por ali são moradores do Morro do Estado. Por volta das 16 horas a
carrocinha de churrasquinho da Tia Lu começa a se aproximar da Praça do Rink. Ela
“desce do Morro” junto com o seu marido para arrumar a barraca, mas somente ela
trabalha por lá. Na hora do almoço, Tia Lu faz quentinhas para vender em casa e alguns
mototaxistas compram com ela. Quando é preciso, ela guarda capacetes e bolsas dos
rapazes em sua barraca.
Do outro lado da Rua Quinze de Novembro, há um prédio da UFF, onde se
localiza a sede de um curso pré-vestibular. É lá que mototaxistas, guardadores de carro e
ambulantes usam o banheiro e bebem água. Após esse edifício, há uma gama de
estabelecimentoscomerciais: desde restaurantes, barbeiro, Correios até uma igreja
evangélica. Os mototaxistas conseguem rateiam a senha da internet para os celulares
num dos restaurantes da região.
Ao longo do segundo quarteirão da Rua Quinze de Novembro, os guardadores
de carro orientam os motoristas a estacionar nas vagas existentes. Além dos locais
cadastrados pela prefeitura, os guardadores desenvolvem uma maneira de efetuar os
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estacionamentos em fila dupla. O motorista que deseja parar seu carro por lá precisam
entregar a chave para um dos guardadores e esse, por sua vez, fica responsável por
estacionar o carro e movimentá-lo, caso seja necessário. Aqueles que trabalham no
centro e precisam deixar o carro durante todo o dia, por exemplo, têm seus carros
estacionados nas vagas cadastradas pela prefeitura, já que não precisarão retirá-los tão
cedo.
Convivendo com os moradores do Morro do Estado percebi o quanto aPraça do
Rink é importante para a sua sociabilidade. Antes de realizar o trabalho de campo, essa
localidade era para mim um local de passagem. Havia entrado nela poucas vezes.
Entretanto, para aqueles que moram no Morro do Estado, a Praça é um ponto de
encontro. Local de descanso, conversas e brincadeiras antes de “subir o Morro”, seja a
pé, de van ou de moto táxi. Era comum escutar passageiros dizendo coisas do tipo:
“Ontem encontrei João no Rink” e, a partir disso, começar alguma conversa a fim de
“colocar o papo em dia”. Convivendo com as pessoas que faziam parte do Projeto Casa
Reviver, que será enfatizado mais adiante, também podia escutar conversas que
começavam com: “Estava lá no Rink e falei com Maria que mora na subida do 24 ...”.
Para as crianças que faziam parte desse projeto, o parque de diversões de
referência era o localizado na Praça do Rink. Quando elas me diziam “minha mãe me
levou no parquinho ontem”, estavam se referindo aos balanços e escorregadores dessa
praça.Foi observando as crianças brincando que comecei a me dar conta da importância
da localidade para os moradores. Mesmo sem se conhecerem profundamente, elas
brincavam como se fossem amigos há muito tempo. O mesmo ocorria com as mães e
avós que levavam seus filhos e netos para brincar. Por estarem próximas uma a outra,
cuidando dos seus filhos, a conversa fluiafacilmente. Passava pelo preço dos produtos
no mercado, pelas festas que teriam no Morro no final de semana e até por possíveis
conflitos entre facções criminosas e policiais. De acordo com Magnani (2002), a Praça
do Rink poderia ser categorizada analiticamente enquanto um “pedaço”, já que os
frequentadores não necessariamente se conhecem por meio de vínculos construídos no
cotidiano do Morro, mas se reconhecem “como portadores dos mesmos símbolos que
remetem a gostos, orientações, valores, hábitos de consumo e modos de vida
semelhantes” (Magnani, 2002, p 22).
Seguindo a Rua Quinze de Novembro, logo após a Praça do Rink, há um bar
chamado Gorongosa, local onde foi criado o ponto de moto táxi77. Do outro lado, há um
77 No próximo capítulo explicarei o porquê o ponto de moto táxi modificou para a outra esquina.
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laboratório de análises clinicas e outro bar. A partir daí a paisagem social da rua se
modifica. O Centro com características comerciais é substituído por uma região de
moradia. O que antes era tomado por comércio, vendedores e pessoas circulando para
realizar compras é substituído por casas e pequenos prédios de no máximo cinco
andares. Os estabelecimentos que existem nessa região são pequenas vendas que
comercializam desde verduras, produtos de limpeza, mantimentos em geral até cervejas
e outras bebidas alcoólicas.
No final da Rua Quinze de Novembro há uma ladeira que leva para a Rua
Jornalista Moacir Padilha, entrada do Morro do Estado. Antes dessa ladeira, há um
paredão de contenção com algumas pichações. Na que mais se destaca está escrito:
“Seja bem vindo ao Morro do Estado”. Além disso, há, também, as marcas clássicas das
facções, algumas delas riscadas, outras não. Quando circulam por essa região da Rua
Quinze de Novembro, os mototaxistas passam buzinando e cumprimentando aqueles
com que cruzam. Essa mudança na paisagem social da rua é percebida pelos próprios
interlocutores com quem tive contato. Assim que acaba a Praça do Rink,alguns deles
nomeiam essa rua como Rua 15 (sem dar referência a data).
Por mais que seja a mesma rua, a diferença entre as paisagens sociais de cada
trecho denota não só uma modificação nas atividades que são realizadas em cada um,
mas, também, nos valores atribuídos às localidades pelos diferentes grupos que nelas
circulam. Uma das impressões que a segunda parte da rua pode dar é de “lugar
perigoso”, principalmente, para aqueles que passam por toda a extensão da Rua 15 de
Novembro rumo a Icaraí. Durante o dia ela, pode ser um lugar de passagem para carros
que transitam por ali, mas não têm o Morro do Estado como destino. Essa visão era
compartilhada por motoristas de Uber que, por vezes, avisam-me que iriam evitaro
caminho por conta desses “perigos”. Entretanto, para os moradores do Morro do Estado,
muito mais que um acesso à sua morada, essa segunda parte da rua se configura como
vizinhança, lugar de proximidade e familiaridade. Por ali, aqueles que estão a pé ou de
moto se cumprimentam, conhecem os donos das vendas, das oficinas. Sabem quem são
os moradores mais antigos e, também, os mais novos. Às diferentes paisagens sociais
que conformam a rua correspondem distintos valores, como enfatiza Park (1987):
“Os processos de segregação estabelecem distâncias morais que fazem da
cidade um mosaico de pequenos mundos que se tocam, mas não se
interpenetram. Isso possibilita ao indivíduo passar rápida e facilmente de um
meio moral a outro, e encoraja a experiência fascinante, mas perigosa, de viver
ao mesmo tempo em vários mundos diferentes e contíguos, mas de outras
formas amplamente separados”.
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(Park, 1987, p 62)

A distância social que contrapõe à proximidade geográfica não é exclusividade
da Rua 15 de Novembro. A existência do Morro do Estado na região central da cidade
tambémtem a ver com esse processo de segregação do qual fala Park (1987). Fui
entender isso somente depois que passei a andar pelos becos do Morro do Estado e
acompanhar mais de perto com o projeto social Casa Reviver.

4.1 - O Morro do Estado
O Morro do Estado é considerado pelos jornais locais como uma das favelas
mais importantes de Niterói, devido à sua localização geográfica(próxima ao Centro da
cidade e aos bairros de Icaraí, Ingá e São Domingos)78. Por morar em Niterói, já tinha
ouvido falar dessa “comunidade”, inclusive por causa dos casos de conflito armado com
facções que dominam o tráfico de drogas em outras localidades da cidade. Essa
“comunidade”, assim como outras da cidade, não tem acesso a transporte público. Os
mototáxis e as vanssão encarados como os principais responsáveis pela mobilidade dos
moradores. De acordo com meus interlocutores,as vans são meio de conduçãopreferido
por mulheres com filhos pequenos, idosos e/ou pessoas com compras, visto que a
motocicleta dificulta o transporte dessas pessoas. Por outro lado, os passageiros que
privilegiam o moto táxi enfatizaram com veemência a vantagem desse meio de
transporte por conseguir acessar os “becos” e “travessas” da “comunidade”, a fim de
deixá-los mais próximos de sua morada, em locais que a van não consegue acessar.
Mapa y – Morro do Estado

78 Informação obtida em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/cartazes-perto-do-morrodo-estado-em-niteroi-proibem-roubos-na-regiao.html. Consulta em 18/10/2017.
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Fonte:
https://www.google.com/maps/place/Morro+do+Estado,+Niter%C3%B3i+-+RJ/@22.898281,-3.1203856,722m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!
1s0x9983dce8050b25:0xe56533590a1258c2!8m2!3d-22.8989571!4d-43.1193031

Quando se procura a localidade do Morro do Estado no Google Mapsa imagem a
que temos acesso é a que está acima (Mapa Y). Ela nos da à impressão de que o Morro
do Estado seria um espaço amorfo. Foi por meio do contato com os mototaxistas que
percebi que essa “comunidade” possui nomeações de lugares que não estão demarcadas
por mapas. Mais que observar o trabalho dos mototaxistas no ponto, entendi que era
preciso compreender a “comunidade” pelo olhar desses agentes.
Em um determinado dia, estava sentada ao lado de um mototaxista chamado
Edson79. Ele perguntavasobre minha pesquisa, queria saber o que eu estava interessada
em estudar. Disse a ele que gostaria de entender um pouco mais sobre a experiência de
trabalho deles. Depois da minha resposta, ele fez uma cara como se finalmente tivesse
compreendido o que eu fazia ali e me disse: “aaa, é que nem o trabalho daqueles
olheiros que ficam observando as pessoas nas festas para ver quem tem jeito ou não
para ir no BBB [Big Brother Brasil]. Eles vão em várias festas e ficam observando
como as pessoas são no dia-a-dia”. Fiquei surpresa com a associação do Edson. Embora
o que eu estivesse fazendo ali fosse diferente, ele tinha entendido o que fazia, ou seja,
eu estava ali para observar como eles são no dia-a-dia. Por isso, respondi que era mais
79 Optei por usar nomes fictícios para preservar a identidade dos agentes.
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ou menos isso, mas que a diferença principal é que eles sabiam que eu estava ali. Ele,
então, completou sua fala:
“Olha, para você entender a gente, você tem que subir o Morro.
Tem que andar nas ruas, nos becos... Não pode só ficar só sentada
aqui, não. Tá vendo as crianças ali na praça [havia umas crianças
na praça em roda junto com mais um homem e uma mulher.
Respondi a ele que via, sim.] Então, essas crianças estão lá com o
Vitor, do projeto Casa Reviver. É um projeto que ele criou para as
crianças da comunidade. Eu ia lá quando ele estava começando.
Eu cresci com ele. Você tem que ir lá nesse projeto. Vai lá agora
conversar com ele. Fala que você quer conhecer o projeto, que o
Ed do mototáxi que falou do projeto pra você”
Fiquei meio sem graça, mas segui a orientação do meu interlocutor. Quando me
aproximei, a atividade das crianças já estava terminando. Apresentei-me, dizendo que
era da UFF. Disse, também, que estava ali fazendo uma pesquisa com os mototáxistas e
que o Edson tinha me falado do projeto. O Vitor e uma voluntária tentavam reunir as
crianças para voltar para a sede do projeto. Parecia bastante atarefado no momento
talvez, por isso, tenha sido breve em sua fala. Ele me explicou que começou o projeto
junto com sua esposa e que é um projeto sem fins lucrativos voltado a dar mais
oportunidades às crianças que moram no Morro do Estado. Ele me disse para procurar a
página do projeto no Facebook e, então, entrar em contato para mais informações.
No mesmo dia entrei em contato e a esposa dele me respondeu. Ela marcou
comigo num dia daquela semana. Foi quando subi o Morro do Estado pela primeira vez.
Tive a oportunidade de acompanhar o trabalho realizado por eles por seis meses,
principalmente, as atividades desenvolvidas por uma voluntária do projeto que conheci
lá e que também faz mestrado em Antropologia pelo PPGA/UFF. Meu principal foco
acompanhando as ações desse projeto era ter a oportunidade de me inserir no contexto
de vida dos moradores do Morro do Estado. Desde o primeiro dia em que lá estive,
aprendi muito sobre os caminhos e movimentos que as pessoas que moram lá precisam
percorrer diariamente.
A insistência de Edson para que eu conhecesse os becos e subisse o Morro foi
pertinente e necessário para que eu compreendesse melhor os afazeres dos mototaxistas.
De sua maneira, ele quis enfatizar que eu só entenderia o que eles fazem no ponto de
moto táxi se participasse um pouco mais de seus modos de vida, acessasse os valores
que eles compartilham e aprendesse as categorias que eles usam para cada espaço. Foi
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compartilhando das subidas, descidas e becos que consegui entender melhor a
importância dos mototaxistas para a “comunidade” e vice e versa. Edson me indicou
que participasse do projeto social Casa Reviver com a finalidade de que eu começasse a
partilhar um pouco de seu cotidiano. A próxima seção tratará do que aprendi durante
minha convivência com crianças e adultos desse projeto.
4.2 - Casa Reviver – primeiro contato

Estava bem ansiosa para conhecer o projeto “Casa Reviver”, não só pelo projeto
em si, mas pela oportunidade deconhecer um pouco mais o Morro do Estado. Eu e
Carla, esposa de Vitor, marcamos de nos encontrar numa quarta-feira. Ela iria comigo
até a sede do projeto. Encontramos-nos no ponto de ônibus da Rua São Sebastião.
Reconheci-a pela cor da blusa, informação que havíamos trocado anteriormente.
Apresentei-me a ela, disse que era da UFF e fazia doutorado em Antropologia. Pelo meu
sotaque ela viu que eu não era de Niterói. Disse que minha pesquisar era sobre
mobilidade urbana e o direito de ir e vir. Ela me disse que era formada em Serviço
Social e trabalhava num projeto da Prefeitura de Niterói.
Quando falávamos sobre a temática de minha pesquisa, Carla me contou de um
dia quando foi até o Plaza Shopping com as crianças do projeto, a fim de levá-las ao
cinema. De acordo com ela, muitas das crianças nunca tinham entrado num Shopping e,
muito menos, ido ao cinema. Ao chegarem à localidade, ela foi abordada pelo segurança
que pediu para ela e as crianças irem pela escada. Ela não concordou e disse que tinha
pagado o ingresso do cinema, assim como as demais pessoas, razão pela qual poderia
utilizar as escadas rolantes também. Ao ouvir sua história percebi que teria muito que
aprender por ali. Além de entender os movimentos que eles realizam no Morro do
Estado, teria que entender, também, as imobilidades que lhes são imputadas por conta
de seu local de moradia.
Entramos na Rua Padre Anchieta e logo percebiuma diferença. Enquanto nas
ruas do Ingá os sinais de trânsito são exigidos pelo poder público,ali, a diferença entre
mão, contramão e calçada parecia não existir. Passavam carros, pessoas andando a pé e
de bicicleta, tudo junto e misturado. Apesar de já ter algum tempo morando em Niterói,
eu nunca havia andado naquela rua. Havia um bar do lado direito, com algumas pessoas
tomando cerveja logo pela manhã. Do lado esquerdo, um lava a jato funcionava no
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canto da rua. Mais a frente, uma barbeiro cortava cabelo na calçada e uma placa no
muro informava o preço: corte 15 reais.
Enquanto andávamos pela rua, Carla me contava como o projeto tinha
começado. O marido dela, Vitor, nasceu e cresceu na comunidade. Ela, porém, era de
uma cidade do interior de São Paulo. Desde o início fez questão de falar que aquele era
um projeto Cristão, que ela e o marido começaram “tudo isso dentro da igreja” 80.
Parecia que ela tinha uma narrativa já pronta para contar, como se fosse um mito de
origem. Ela começou assim: “O projeto Casa Reviver começou de um sonho de
Menino, o sonho do meu marido, que queria fazer a diferença aqui na comunidade
dele.” Ela falou que seu o cunhado tinha sido morto pelo tráfico no lugar mais perigoso
do Morro do Estado. Desde então, ela e o marido passaram a ver que não adiantava
“pregar o nome de Deus só dentro da igreja, mas era preciso tentar levar o nome de
Deus para os meninos e meninas que estavam ali e que não tinham muito acesso a
direitos”. Eles começaram no chão, numa esquina do acesso à comunidade e depois
viram que precisavam de um espaço para chamar de deles. Começaram em uma laje.
Mas, depois, a dona da laje reclamou e eles tiveram que sair de lá. Voltaram a ficar na
esquina. Depois de um tempo, as parcerias que eles realizaram os ajudaram a comprar
uma casa que seria a sede do projeto e os demais materiais necessários.
Uma fachada pintada de azul marcava a entrada para o caminho que nos levaria
até a sede do projeto. Os muros que cercavam as escadas estavam pintados de branco e,
do lado esquerdo, havia uma pichação: TCA e PCC. Ao finalizar a subida, chegamos
numa esquina com uma praça. Paramos por um momento e ela comentou: “É aqui que
tudo começou.Foi sentados nesse valão que começamos o projeto”. Segundo ela, a
praça que estávamos avistando foi reformada graças a uma parceira realizada junto a
uma ONG Francesa: “aqui começou a ser chamado de pracinha, por ser um lugar aonde
as crianças vão para socializar, brincar, já que não têm muito espaço nas casas”.
Viramos à esquerda numa viela, sem muita luz e com pouco encanamento. As
portas das casas estavam abertas. Carla ia passando e, desde o início do caminho,
cumprimentava as pessoas. Ela conhecia muita gente por ali. Ao final do corredor, numa
porta de madeira, ela disse: “Chegamos”. Entramos no “quintal do projeto”, onde
estavam duas senhoras vizinhas e algumas crianças desenhando. A creche do Morro do

80 Para uma análise mais aprofundada sobre projetos sociais criados por movimentos religiosos em
outras “comunidades” de Niterói ver Mueller (2015).
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Estado estava fechada por dez dias para reforma. Carla estava preocupada com o seu
filho eperguntava se sua sogra havia ido buscá-lo.
Carla me apresentou os aposentos do projeto. Na casa antiga havia uma cozinha,
a sala dos voluntários, uma sala de apoio, uma sala grande e uma brinquedoteca. Na
parte de trás do terreno, estavam construindo um sobrado com uma sala da
administração e uma sala multimídia. Ela enfatizava que as doações e os voluntários
eram essenciais para que as atividades pudessem ocorrer. Fomos à sala da administração
em busca de uma pessoa que ela gostaria de me apresentar. Enquanto ela respondia
algumas mensagens e fazia ligações, eu olhava as fotos antigas do projeto. Não
demorou muito e a sogra dela chegou com o seu filho, que tinha pouco mais de um ano.
Enquanto amamentava a criança, a sogra tentava recuperar o fôlego. Carla perguntou à
senhora: “você veio por onde?”. Ela respondeu: “Virei lá na casa da Fátima, cortei
caminho na casa dela, as escadas de lá são muito íngremes”. Perguntei se era cansativo
andar por lá com uma criança e duas mochilas e ela me disse: “Sim.Eu subi de van. A
descida é mais tranquila, mas também é cansativa. Tem um pedaço que tem uma
escadinha pequena que temos que colocar o pé de lado para não cair”.
Nesse meio tempo, fomos interrompidas por um grito: “Carla, vem aqui Carla,
filma isso!”. Saímos para ver o que era. Era a amiga que Carla queria me apresentar. Ela
estava descendo o barranco que existe atrás da segunda casa, junto a dois meninos. As
crianças pareciam ter facilidade, já a mulher estava escorregando sentada e segurando
com as mãos. Todos que estavam vendo riam. As crianças chegaram primeiro, dizendo:
“é facinho, fazemos isso sempre. Ela disse que queria cortar caminho. Cortamos
caminho”. Já a moça chegou depois, tentando se limpar, sem fôlego e comentando: “Eu
falei para cortar caminho, mas se eu soubesse que era pelo barranco iria pelo caminho
que eu já sabia”.
Após se recompor, fomos para a sala da administração e Carla disse a ela: “Essa
aqui é Talitha, acho que vocês têm muito que conversar. Vou ali resolver um problema
e já volto”. Apresentei-me, falei que fazia doutorado em Antropologia e que fazia
pesquisa sobre Mobilidade Urbana. Para minha surpresa ela era da mesma área e
instituição que eu. Ela havia acabado de entrar no mestrado no PPGA. O nome dela era
Beatriz Soares. Começou no projeto dando aulas de reforço e de inglês. Sua dissertação
de mestrado teve como enfoque a sua atuação junto ao Projeto Casa Reviver (Soares,
2019). Desde o início expliquei a ela e Carla que minha pesquisa não era sobre o
trabalho desenvolvido no projeto, mas que gostaria de acompanhar suas atividades mais
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de perto a fim de aprender mais sobre os deslocamentos que as pessoas que moram lá
precisam fazer diariamente.
Ambas foram muito abertas e solicitas à minha presença. Fiquei seis meses
acompanhando a oficina chamada “Nosso lugar no Mundo”, que Beatriz realizava no
projeto. Essa atividade acontecia nas manhãs e tardes de sexta, para crianças e
adolescentes, durante os contra turnos escolares. Minha posição era a de ficar
observando e ajudar Beatriz, caso ela precisasse. Lembro do dia que as crianças
começaram sobre a comentar suas impressões do passeio que tinham feito na semana
anterior, para a Praça da Cantareira. A maioria delas nunca tinha ido, muitas falaram
que preferiam o parquinho da Praça do Rink.
Lembro, também, do dia que acompanhei os adolescentes numa sessão do filme
“Última Parada 174”. Durante as cenas, há muitas referências à facção Comando
Vermelho (CV). A reação dos espectadores foi automática: “CV não, nós é Terceiro”;
“fala do Terceiro também”. No meio do filme, começaram a cantar a música tema dessa
facção que, por muito tempo, comandou o Morro do Estado. Impressionou-me como
adolescentes de no máximo 15 anos conheciam músicas e informações de que eu nunca
tinha escutado falar. Foi nesse dia que percebi que ali eu estava tendo contato não só
com espaços que eu nunca tinha tido acesso em Niterói, mas com uma configuração de
ideias-valores diferentes das que faziam parte do meu cotidiano (Dumont, 1972).
Depois de um tempo acompanhando esse projeto, conversei com Edson sobre
minha experiência. Disse a ele que estava gostando muito e contei um pouco do que
aprendi por lá. Ele comentou: “É, agora você está vendo um pouco do nosso mundo. Do
jeito que você está vendo os menor lá, foi como a gente cresceu também. Eu ajudei o
Vitor a fundar esse projeto, estava lá no início”. Mencionei que quando perguntava às
crianças sobre o que elas queriam ser quando crescerem, muitas delas, principalmente
os meninos, diziam que gostariam de ser mototaxista. Edson me respondeu:
“É, os moleques vêm que a gente tem dinheiro. Tamo sempre com dinheiro na
mão. Ganhamos trabalhando suado e com dignidade. Fazemos churrasco e
futebol na comunidade. Eles gostam disso”.

Edson, em sua fala, ressalta uma importante representação que os moradores da
“comunidade”, inclusive crianças acionam sobre os mototaxistas. No Morro do Estado,
quem trabalha no moto táxi pode ser visto como alguém que “tem dinheiro”, um
trabalhador que consegue sustentar sua família e obter bens materiais e de consumo com
o “suor do trabalho”. Essa representação possui uma associação direta com o trabalho
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como valor moral, algo que será trabalhado no próximo capítulo (Guedes, 1997). Além
disso, essa visão contraria o estereótipo que é atribuído ao fazer dos mototaxistas, como
pessoas que trabalham para o tráfico de drogas ou são coniventes com ele. Como
enfatiza Foote-White (2005) a respeito de seu lócus de pesquisa, os estereótipos são, por
definição, compartilhados por pessoas que não vivenciam com familiaridade alguma
realidade, mas se julgam próximas a ela. O projeto Casa Reviver proporcionava o
contato de “pessoas do asfalto” com as “crianças do morro” 81 em algumas festividades.
Na próxima parte, trataremos de uma dessas festividades.

4.2.1 - A festa do dia das crianças

Um dia muito importante para o Projeto Casa Reviver é a festa do Dia das
Crianças. Normalmente, ela é realizada no final de semana anterior ao dia 12 de
outubro. Nessa data, reúnem-se voluntários para passar o dia com as crianças da
“comunidade”, orientando-as a lanchar, dançar e utilizar os brinquedos inflados.
Brinquedos como Pula-pula, futebol de sabão, touro mecânico, luta com cotonete e
desvio de obstáculos fazem parte da festa das crianças.
Pude participar duas vezes dessa festividade. O dia se inicia com uma reunião
dos voluntários na Igreja Presbiteriana localizada na Rua Quinze de Novembro. A
maioria daqueles que se dispõe a ajudar nesse dia tem pouco mais de 18 anos. Para
participar o voluntário precisa pagar uma quantia de 55 reais, valor que é utilizado para
camisa, lanche e doação. O voluntariado se divide em “famílias” de atividades:
brinquedos, maquiagem, estrutura, escovação, alimentação e recepção. Antes de todos
partirem para o Campo de Futebol do Morro do Estado, local onde acontece a festa,
Vitor conta um pouco sobre o projeto e faz uma oração. Para chegar ao local, ele faz
questão de passar com todo o grupo por dentro da “comunidade”, subindo escadarias e
percorrendo os becos.
Quando me voluntariei para essa atividade que tive minha primeira oportunidade
de atravessar o Morro do Estado de baixo até seu topo. O caminho é íngreme e bastante
irregular. Alguns locais têm escadas, outros rampas. Às vezes, os becos são tão estreitos
81 A diferença entre “crianças do morro” e “pessoas do asfalto” foi usada em um comentário feito por
um dos organizadores do Projeto.
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que só é possível passar uma pessoa por vez e aqueles que são mais altos precisam,
inclusive, abaixar a cabeça. Em outros trechos as travessas são tão espaçosas que os
bares colocam cadeiras e expõem suas verduras nesse espaço. Naquele dia, os quase 75
voluntários foram subindo, em fila indiana. Passamos por muitas pessoas descendo, que
nos cumprimentavam ou riam daqueles que estavam sem fôlego. Cruzamos com
cachorros e gatos, os animais e os de luz82. Os postes possuem tantos fios emaranhados
que tomam os becos. Pelo caminho, algumas meninas voluntárias ficavam para trás.
Cansadas, elas diziam: “é que malhei perna ontem”. No meio do caminho, paramos
numa praça, com uma das vistas mais bonitas que já vi de Niterói. Via-se desde a praia
de São Francisco a toda a região Central da Cidade.
Deixamos nossas coisas na sede da Associação de Moradores, que fica próximo
ao Campo de Futebol, e cada voluntário foi em busca de sua atividade. Fiquei o dia
auxiliando as crianças que queriam brincar no touro mecânico. O interessante é que ali,
todas pareciam ter algum parentesco. Passei o dia escutando: “Tia, aquela menina ali é
minha prima”; “Tia, ele é filho da minha madrinha”; “Tia, eu sou vizinho do João”.
Esse sistema de parentesco já tinha sido observado por mim junto aos mototaxistas. Por
lá, não é incomum ver algum deles chamando alguém que está passando na rua de
“primo”, “comadre”, “sobrinho”.Muita das vezes, o grau de parentesco, assim como o
apelido,parece mais importante que o próprio nome, pois denota proximidade e
familiaridade com o outro.
Nessa festa das crianças, estavam próximos mundos que são, a princípio, tão
distantes: as crianças da “comunidade” e os voluntários que, como eu, nunca haviam
subido o Morro do Estado. Diferentes sistemas de ideias e valores se conectavam em
prol de uma festividade. Voltando para casa, lembrei-me do clássico texto de Simmel,
chamado “A ponte e a porta” (1996). Enquanto esta tem a ver com necessidade humana
de se limitar e reservar em sua intimidade, a ponte seria uma forma de religar mundos
que são tão separados. Na festividade do Dia das Crianças realizado pela Casa Reviver,
as portas fechadas por conta da reserva individual (ou mesmo por causa dos
estereótipos) são abertas e a ponte faz seu papel de aproximar essas “Niteróis” tão
dissociadas. Não somente as crianças “do morro” saem contentes desse dia de
comemoração, mas, também, os voluntários “do asfalto”, que reaparecerem em maior
número ano após ano. O papel dessa festividade, muito mais que proporcionar às
82 Popularmente, as ligações ilegais realizadas na rede elétrica são chamadas de “gato” pelos meus
interlocutores.
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crianças um dia de alegria, é ajudar a desconstruir estereótipos e imagens preconcebidas
que pessoas “do asfalto” podem ter sobre o Morro do Estado e a vida na “comunidade”.

4.2.2 - “Vamos para Niterói?” – sobre Segregação Social e Motilidade

Como estou enfatizando, entender a maneira como as crianças atribuíam sentido
às atividades do projeto foi importante para entender são os valores que os moradores,
inclusive mototaxistas, acionavam quando se tratava de mobilidade. Determinado dia
acompanhei um grupo de crianças em um evento promovido pela Prefeitura de Niterói
em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. Essa data foi interessante para
colocar em evidência as percepções delas sobre categorias que estou trabalhando, tais
como, mobilidade e trânsito.
O evento se chamava “Vaga Viva”. A Secretaria de Urbanismo e Mobilidade
fechou três vagas de estacionamento na Rua da Conceição, no Centro da Cidade, para
que crianças e demais pessoas que estivem passando pudessem brincar e conversar
sobre as temáticas do trânsito e mobilidade. Nesse dia acompanhei Carla e outra
voluntária. As crianças não sabiam aonde iam. Carla distribuiu os coletes para elas e
avisou que daríamos um passeio. Todas ficaram animadas e contentes. A outra
voluntária foi à frente e Carla ficou por último. Fui “descendo o Morro” no meio do
grupo, segurando a mão de três crianças que tinham por volta de oito anos. Descendo as
escadas, uma delas me perguntou: “Tia, nós vamos para Niterói?”. Como resposta,
perguntei de qual Niterói ela estava falando. As três crianças que me acompanhavam
ficaram sem saber o que falar. Uma delas, para responder à outra, retrucou: “Nós vamos
passar pela Rua Quinze e depois pelo Rink, não é tia?!”. Confirmei a sua hipótese.
Chegando à localidade, algumas mulheres ensinaram as crianças a fazer
brinquedos com objetos reciclados. Havia a opção, também, de desenhar alguma coisa
sobre a temática da mobilidade. Acompanhei mais detidamente esse segundo grupo.
Uma senhora distribuiu folhas para as crianças e falou que elas podiam desenhar
qualquer coisa sobre mobilidade. Os cinco meninos e meninas ficaram olhando para a
folha, sem entender o que era para fazer. Até que um deles falou: “mas, o que é
mobilidade?”. A senhora respondeu que eles podiam desenhar sobre a rua em que
moravam. A mesma criança retrucou: “mas, eu não moro em rua, moro num beco”.
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Outra senhora, para ajudar, respondeu que eles podiam desenhar sobre a rua onde
estávamos e sobre o trânsito. Os desenhos foram de carros batendo, pessoas
atravessando a rua, semáforo e guardas municipais. No final da manhã, Carla pediu para
que eu conversasse com as crianças sobre o que é mobilidade. Enquanto elas estavam
lanchando, expliquei que mobilidade se tratava dos movimentos que elas faziam todos
os dias, seja para ir para escola, para casa ou para a sede do projeto. Não obtive muito
êxito em relação à atenção das crianças, já que os sanduíches pareciam bem mais
interessantes do que minha fala.
Entretanto, o importante desse dia foi colocar em contraste duas concepções de
valores distintas: aquelas referentes à gestão municipal e as das crianças do Morro do
Estado. As senhoras que trabalhavam na Secretaria de Urbanismo e Mobilidade tinham
definições claras das categorias “mobilidade” e “trânsito”. Já as crianças nunca tinham
ouvido falar sobre o que era “mobilidade”, mas tinham a noção de que “trânsito” se
tratava de rua, carros, batidas, congestionamento, semáforos e guardas. Perceber, pouco
a pouco, a diferença que era atribuída a essas categorias foi importante para que eu
distinguisse analiticamente esses termos, algo de que tratarei ainda nesse capítulo.
Contudo, outra questão que me chamou a atenção foi quando uma das crianças
me perguntou se íamos a Niterói. Já tinha ouvido pessoas que moram em bairros mais
afastados do Centro da Cidade afirmar que estavam indo até Niterói, quando queriam se
referir à região central. Perceber que essa forma de falar também era usada por crianças
(e, provavelmente, adultos) do Morro do Estado evidencia, mais uma vez, a segregação
social a qual eles estão submetidos. Como já enfatizado, Park (1987) ressalta que as
distâncias morais criadas pelos processos de segregação fazem com que a cidade seja
formada por pequenos mundos. Tal qual uma colcha de retalhos, com pedaços de
diferentes tamanhos e cores, mas que se tocam e interpenetram.
Outra visão interessante a esse respeito pode ser encontrada na entrevista
concedida por Isaac Joseph a Valadares e Kant de Lima (2000). A certa altura teceu o
seguinte comentário a respeito da noção de segregação desenvolvida por Park:
“Park propunha como definição para segregação: estar cativo em um território,
sem frequentar outros. Por isso, a importância da temática da acessibilidade
urbana na sociologia dos espaços públicos e a importância dos “locaismovimento da cidade” (estações de trem e rodoviárias, estações de metro,
aeroportos, etc.) Pensar a cidade não é insistir em apropriar-se ou querer
pertencer a um bairro, mas estudar os recursos urbanísticos, os equipamentos e
serviços que permitem ao citadino superar o estranhamento de um território
pouco familiar e orientar-se em ‘universos de estranhos’ (Lyn Lofland)”
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(Valadares e Kant de Lima, 2000, p. 7)

De certa maneira, a criança ao me interrogar se estávamos indo à Niterói
evidenciava as poucas oportunidades que tinha de circular por outros universos além
daquele do Morro do Estado. A Niterói de que ela tratava era a região Central da
Cidade, localidade geograficamente próxima ao Morro do Estado. Entretanto, a pouca
acessibilidade urbana (não só no que diz respeito a equipamentos físicos) fazia com que
ela e as demais crianças ficassem cativas no território em que residiam. O passeio que o
Projeto Casa Reviver realizava com as crianças proporcionava a elas um contato com
universos distantes daqueles que elas experimentam cotidianamente. Levá-los até a Rua
da Conceição e a Praça da Cantareira correspondia a uma maneira de superar os
obstáculos postos pela falta de recursos urbanísticos, equipamentos e serviços que
permitiriam uma mobilidade social, para além dos movimentos de ir e vir. A certa
maneira, a atuação desse projeto se parece com o serviço que os mototaxistas prestam
para a comunidade, já que ambos procuram soluções para (im)possibilidades de acesso
não só ao espaço físico, mas, também, para (i)mobilidades a que são sujeitos por conta
de seu local de moradia.
Pude perceber isso, também, numa das vezes que conversei com Vitor, um dos
fundadores do Projeto Casa Reviver. Tive poucas oportunidades de estar na sede do
projeto quando ele também se encontrava, por isso, quase nunca conversávamos.
Entretanto, numa sexta-feira em que isso aconteceu, ele me parou e fez a seguinte
pergunta: “O que você está aprendendo aqui?”. Respondi que estava aprendendo muito
sobre os movimentos que os moradores do Morro do Estado precisam fazer e que, além
disso, estava gostando muito do projeto que eles realizavam. Ele perguntou sobre o que
era a minha pesquisa. Afirmei que era sobre mobilidade urbana. Indagou, ainda, se
mobilidade urbana tinha relação com direito de ir e vir. Respondi que de certa maneira
sim. Ele, então, fez o seguinte comentário:
“ Você deveria falar sobre como faz para material de construção chegar no
morro. Se um saco de cimento custa 97 reais, aqui tem que pagar o dobro só
para subir com o saco. Está vendo aquela caixa de água grande ali, de cinco mil
litros. Imagina como nós fizemos para subir. Não foi de avião. Falamos com o
pessoal da vila e fomos puxando com uma corda. Teve uma hora que a caixa
caiu. Amassou o carro. Mas continuamos até colocar ali. Foi preciso muita
gente. Agora você imagina uma casa no meio do morro, como faz para ter uma
caixa d’agua? Isso é mobilidade urbana também. Quando tem alguém que mora
do meio do morro pra baixo, eles costumam descer e ir no posto de saúde de
baixo, para não ter que subir o morro. Tem um posto de saúde no campo, mas
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para quem mora na parte baixa do Morro é muito longe. Quem mora no campo
ou naquelas regiões que tem rua, acham que mora na zona sul, porque consegue
fazer com que um carro chegue na porta, isso é um privilégio”.

A região mais baixa do Morro não é tão distante geograficamente da parte alta,
mas, mesmo assim, os deslocamentos das pessoas e o transporte de todo tipo de material
é dificultado por conta da dificuldade de acesso. A fala de Vitor me fez pensar que os
movimentos que os moradores do Morro do Estado realizam em seu cotidiano estão
relacionados com a categoria “motilidade”, desenvolvida por Flamm e Kaufman (2006),
que pensam a mobilidade não só em termos do deslocamento físico, mas, também, com
relação à mobilidade social.
Para facilitar a utilização desse conceito, as autoras sugerem pensá-lo a partir de
três dimensões. A primeira delas seria o “acesso” ou, de outra maneira, as condições
materiais objetivas disponíveis. No caso empírico em questão, estamos vendo que os
moradores do Morro do Estado não possuem transporte público até suas casas, por isso,
precisam utilizar vans, moto táxi e/ou as próprias pernas para se aproximarem o máximo
possível dos becos e travessas onde moram. Além disso, como ressalta Vitor em sua
fala, muitas casas não possuem acesso direto a ruas, o que dificulta, também, a
movimentação de materiais e pessoas.
A segunda dimensão proposta por Flamm e Kaufman (2006) diz respeito às
“habilidades”, ou seja, às competências e destrezas que os sujeitos desenvolvem para
superar as barreiras. Nesse caso, os passeios realizados pelo Projeto Casa Reviver, a
reunião dos moradores para transportar os materiais de construção e a criação do moto
táxi são alternativas dos moradores para superar as barreiras encontradas perante
imobilidade social encontrada. Por conta das dificuldades físicas e sociais encontradas,
os moradores do Morro do Estado precisam encontrar soluções possíveis para os seus
movimentos diários. A atuação do Projeto “Casa Reviver”, bem como o trabalho dos
mototaxistas são parte dessas criações realizadas por conta da necessidade.
O terceiro aspecto desenvolvido pelas autoras está relacionado à “apropriação
cognitiva”, isto é, aos valores e representações que são utilizados para diferenciar os
espaços. Como estamos vendo, muita das vezes, o Morro do Estado é estigmatizado
pelo restante da população niteroiense como “perigoso”, por conta das disputas e
confrontos envolvendo o tráfico de drogas. A presença desse fator nos ajuda a entender
a imobilidade social que, não raro, é imposta aos moradores dessa localidade. Os
estigmas e estereótipos dificultam o acesso aos espaços físicos e ajudam a construir as
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barreiras da segregação social. Por sua vez, aqueles que moram do Morro do Estado
precisam de desenvolver habilidades específicas para construir novas oportunidades de
se movimentar pela cidade.
Tendo em vista esses aspectos, podemos perceber que o conceito de
“motilidade” é importante para pensar a respeito dos movimentos realizados por
mototaxistas e demais moradores do Morro do Estado. A reflexão de Patriota de Moura
(2012) também é importante para entender essa noção, já que ela enfatiza que
motilidade não se trata apenas de deslocamento físico, mas da junção de mobilidade
social com espacial. Para ser sincera, de início, não entendi muito a insistência do
mototaxista Edson para que eu frequentasse o Projeto Social “Casa Reviver”. Depois de
algum tempo, compreendi que ele estava revelando para mim que o moto táxi não só
liga um ponto físico a outro, mas, também, conecta dois mundos que são próximos
geograficamente, apesar de distantes social e moralmente. À sua maneira, Edson
enfatizava que não seria suficiente atentar para aos movimentos de ir e vir no espaço
físico. Era preciso entender, também, os deslocamentos sociais e morais que estão
conectados com eles. Na próxima seção ressaltarei outros fatores que são importantes
para os mototaxistas quando se trata das relações estabelecidas no Morro do Estado.
4.3 - O Tráfico no Morro do Estado
Como mencionado, para entender sobre mobilidades e trânsito pelo olhar dos
mototaxistas é preciso compreender, também, os valores e moralidades acionados por
eles em seus movimentos diários. Por conta disso, precisava me enfronhar nos assuntos
sobre os quais eles conversavam. Os conflitos e atividades de que o “tráfico” do Morro
do Estado participava eram tópicos recorrentes dos seus bate-papo. Apesar de
nomearem os mercados ilegais de drogas de maneira genérica, havia diferenciações que
demorei um tempo para entender, principalmente, no que concerne a quem
“comandava”, quem estava envolvido na “briga” e quem poderia ditar as regras do que
se pode ou não fazer.
Boa parte do tempo em que realizei trabalho de campo, o Morro do Estado era
comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP)83. Na primeira vez que subi as escadas
do da “comunidade”, junto a Carla, para ir à sede da “Casa Reviver”, me defrontei com
83 Terceiro Comando Puro é uma das três maiores facções da cidade do Rio de Janeiro, surgiu na década
de 1980 para se opor ao Comando Vermelho (CV).
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uma enorme pichação escrito: TCA e PCC. A primeira sigla significa Terceiro
Comando dos Amigos e as duas expressam um acordo realizado entre o Terceiro
Comando, o Amigo dos Amigos (ADA)84 e Primeiro Comando da Capital (PCC)85, a
fim de combater e enfrentar a expansão do Comando Vermelho na região metropolitana
do Rio de Janeiro.
Como veremos no próximo capítulo, as mudanças de “comando”influenciavam
no próprio fazer cotidiano dos mototaxistas. Apesar de afirmarem constantemente que o
“comando” era um só, os “frentes”, isto é, gerentes da boca de fumo, mudaram algumas
vezes durante o tempo em que acompanhei o seu trabalho deles. Como assinala Misse
(2007):
“Os chamados "comandos" do tráfico no Rio são redes constituídas pelos
acordos (tácitos, precários) entre "donos" de várias áreas de varejo (algumas de
distribuição para o varejo de áreas menores), quase todos cumprindo penas nos
presídios de segurança máxima do Rio de Janeiro (Bangu I, II, III). Dirigem
suas "ordens" para seus "gerentes", mas esses encontram dificuldades para uma
articulação "extramuros" do sistema penitenciário, em razão do que chamam de
"olho grande", isto é, exatamente a ausência de organização capaz de oferecer
proteção e confiança e controlar as ambições dos diversos operadores das
quadrilhas de varejo, que disputam o controle local. Na ausência dessa
organização, as redes "extramuros" são frágeis e vulneráveis à extorsão policial.
No entanto, são mantidas sob a proteção do mesmo "sistema" encarregado de
reprimi-las, forçando-as a comprar suas "mercadorias políticas".
(Misse, 2007, p 147)

O tráfico de drogas do Morro do Estado encontrou as dificuldades que o autor
apontou acima em relação às articulações “extramuros” e às organizações que operavam
a quadrilha do varejo. No início do meu trabalho de campo, o “movimento” 86 precisava
pagar uma quantia de doze mil reais mensais à polícia. Como revela Misse (2007), essa
quantia é referente à “mercadoria política”, isto é, às “relações de força e poder ou
extraída simplesmente da autoridade pública, como uma fração privatizada e
mercantilizada da soberania do Estado” (Misse, 2007, p 142).
Durante grande parte do tempo do meu trabalho de campo foi possível encontrar
cartazes espalhados nos postes do Morro do Estado com a seguinte informação:
84 Amigos dos Amigos (A.D.A) é uma das três maiores facções da cidade do Rio de Janeiro, surgiu
em 1994. O nome original "Amigos dos Amigos" foi dado pela união do TC (Terceiro comando) com o
traficante conhecido como Pintoso.
85 Primeiro Comando da Capital (PCC) é a maior facção criminosa do Estado de São Paulo, fundada em
1993.
86 “Movimento é o nome que se deu ao mercado local de drogas – inicialmente a maconha – nas favelas,
nos conjuntos habitacionais, nas vilas e em outras áreas da periferia urbana do Rio de Janeiro, habitadas
em sua grande maioria por populações de baixa renda” (Misse, 2007, p. 144)
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“Comunicado – Morro do Estado. Proibido roubar cidadãos, comércios, celulares,
residências, carros e motos. Proibido usar drogas na frente de crianças e dos moradores.
Grato, A diretoria” (Imagem U).
Imagem: Cartaz proibido roubar

Fonte: https://www.facebook.com/afavelaearealidadeurbana6/
A “diretoria” era composta pela junção do Terceiro Comando Puro (TCP),
Amidos dos amigos (ADA) e Primeiro Comando da Capital (PCC). Quando os três
donos dos comandos desfizeram o acordo, esses cartazes deixaram de existir e as
pichações com “TCA” foram rabiscadas ou apagadas. Posteriormente, o TCP voltou a
dominar o tráfico local.Entretanto, por conta de não ter o mesmo apoio financeiro e por
conta de dificuldade na organização, o “movimento” no Morro do Estado chegou a
“falir”. O mercado de drogas ilícitas deixou de ser vendida na “comunidade” e os
moradores diziam que o “Morro estava sem dono”. Mototaxistas não faziam mais
“aviãozinho” no Morro do Estado. Aqueles que desempenhavam essa função, muita das
vezes, iam até o Morro do Palácio para comprar drogas para os seus “clientes”. Nessa
época, ambas as “comunidades” possuíam os mesmos “frentes”, daí o privilégio à
compra de drogas dessa localidade.
Quando o Morro do Estado estava sem “dono” aumentou o número de assaltos
na

“comunidade”.

Os

próprios

mototaxistas

chegaram

a

ter

suas

motos

assaltadas.Discorrerei mais sobre esse ponto no próximo capítulo. Uma das conversas
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que tive com um mototaxista sobre o enfraquecimento do tráfico de drogas no Morro do
Estado foi importante para entender como “o movimento” realizava suas operações:
“De 2006 pra cá o Morro mudou muito. Agora está tranquilo. Aqui sempre foi
Terceiro Comando. Mas, teve uma época que dois donos do Morro brigaram e
ficaram brigando. Ai depois se rachou em três. Ficaram os três disputando o
Morro. Nessa época, a polícia ganhou força na rua. Conseguiu espaço,
conseguiu desfazer esquemas do tráfico, porque eles estavam disputando. Nem
os moradores ficaram dando muita força para o tráfico mais, por causa dessa
disputa interna. A polícia tem o poder da rua, o tráfico tem o poder do beco. Por
isso, agora o morro está mais tranquilo. A polícia conseguiu controlar. Imagina
você está aqui perto do Plaza e começa a escutar tiro dentro da comunidade?!
Isso não podia acontecer mais, por isso parou. Agora o tráfico tem o poder no
beco só, mas não tem muita força. O problema é que aqui no morro eles não
fizeram bem a última geração de traficante, fizeram bandido. Quando eu era
criança, tinha alguém que vendia e dava tudo para comunidade. Chamavam o
cara de um cara humano. Se as crianças estavam com sede, ele ia e comprava
coca pra geral. Se estavam com fome, ia lá e comprava três pizzas. Se ele tinha
comprado um tênis que não gostou, dava para quem estava perto. Cresci nesse
meio. O ex-marido da minha prima dava um treis oitão 87 pro filho de 3 anos e
ficava zuando. Tudo começou assim,com um cara e uns muleques trabalhando
para eles. Bandido não vive de salário. Bandido tem que ter dinheiro na hora.
Por exemplo, vai ter um baile hoje. Só que hoje eu não tenho dinheiro.O
pagamento só vem na sexta. Bandido tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro
para comprar um combo de vodka, pra vestir uma roupa maneira. Se não tiver, o
bandido desce e rouba. A boca é uma empresa. O dinheiro tem que passar na
mão de todo mundo. Na mão do chefão e tem que passar pros outros. Vamos
dizer que o chefão dá 200 reais pra cada um na sexta feira. Mas, se fosse quarta
e o dinheiro já tivesse acabado, os meninos começavam a descer pra assaltar.
Foi assim que começou a treta. Todo mundo se conhece, todo mundo nasceu e
cresceu no mesmo meio. Só que, aí, foram brigando. Não concordavam com o
que recebiam e brigavam. Ou então brigavam por outros motivos. Da minha
geração a maioria virou 15788. Eles não souberam fazer uma nova geração. A
nova geração que está aí não sabe administrar. Uns são CV, outros são Terceiro,
outros ADA, mas todo mundo se conhece e cresceram juntos. Vamos dizer... Eu
cresci junto com você, só que a gente brigou. Você foi para outro canto, virou
CV, e eu sou do terceiro. Quando a gente se ver, pode dar briga. Mas, mesmo
assim, você me conhece. Sabe o meu jeito, o que eu posso fazer. E eu a mesma
coisa. Nessas brigas todos se conhecem. Da minha geração morreram uns
tantos. Eu nunca fui disso, não.Sempre soube sair quando deveria”.

Depois dessa conversa consegui entender melhor como o tráfico de drogas
realiza suas atividades no Morro do Estado. A princípio, era difícil entender expressões
como o “tráfico faliu” ou “o Morro está sem Dono”, maso convívio cotidiano e as
87 Treis oitão é a maneira como é popularmente conhecido o revólver que tem o calibre 38.
88 157 é a forma como é nomeado popularmente aqueles que realizam roubos e furtos. Esse número se
refere ao artigo do Código Penal que enquadra essa ação como crime.
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conversas me trouxeram os elementos necessários para a compreensão. Frases como “a
polícia tem o poder das ruas e o tráfico tem o poder do beco” ou a “boca é uma
empresa” podem ser interpretados à luz dos trabalhos de Misse (2010; 2007). O autor
assinala o quanto a lógica do mercado está presente no tráfico de drogas e como se deu
o período de declínio dos “comandos”, nos anos 2000, do qual meu interlocutor se
referiu. Como é enfatizado por Misse (2007), em grande parte isso aconteceu por conta
da morte e prisão de alguns traficantes importantes, aumento da extorsão policial e
morte do jornalista Tim Lopes. Tal qual enfatizado pelo mototaxista, Misse ressalta que
“o tráfico não desapareceu, mas o movimento diminuiu em muitas áreas, o que explica
em parte o aumento dos assaltos, numa nova migração de jovens traficantes de volta ao
roubo nas ruas” (Misse, 2007, p.151).
De acordo com o meu interlocutor, ser traficante é, em grande medida, saber ser
“humano”, dividindo suas “conquistas” com os moradores da sua “comunidade”. O
bandido, por outro lado, pensa num retorno financeiro rápido. O conflito entre os
“frentes” do TCP, bem como a compra de “proteção” policial (Misse, 2007), fizeram
com que a polícia conquistasse o “poder das ruas” e contasse também com o apoio dos
moradores dos “becos”. Como enfatiza o mototaxista, era necessário que os tiroteios e
conflitos armados no Morro do Estado fossem controlados, principalmente, por conta da
proximidade com a área Central da Cidade. A intensificação desse “controle”aconteceu,
principalmente, na atual gestão municipal. Como procurei mostrar no segundo capítulo
da tese, o modelo de cidade moderna que vem sendo propagado nos últimos anos não se
compatibilizacom tiroteios e conflitos entre facções no Centro da Cidade. Daí o
aumentou da necessidade de “controle” do tráfico de drogas no Morro do Estado.
Em 2018, O Comando Vermelho fez diversas incursões no Morro do Estado a
fim de assumir o tráfico de drogas local. Nas primeiras vezes, não houve um embate
armado com o Terceiro Comando Puro, já que não havia muita gente por lá (“só meia
dúzia de gato pingado”, como disse um dos mototaxistas). Posteriormente, quando o
movimento de venda de drogas voltou a ser realizado pelo CV, a polícia fez algumas
operações no local. O evento de comemoração da retomada do CVseria um pagofunk
programado para acontecer no Campo de Futebol da “comunidade”, mas que foi
impedido pela Polícia Militar. Uma reportagem do Jornal “O Globo” deu destaque à
ação dos policiais89. Ela ressalta que o movimento CV do Complexo da Maré estaria
89https://oglobo.globo.com/rio/policia-faz-operacao-no-morro-do-estado-em-niteroi-4269733 Visto em
Janeiro de 2020.
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fornecendo soldados e armamentos a um antigo líder do TCP, para que ele mudasse de
facção e formasse outro grupo para atuar na “comunidade”.
A visão de muitos mototaxistas era de que a ação policial teria sido realizada
para “enfraquecer” o “movimento” para, logo após, o TCP retomar o lugar. No final de
2018, quando finalizei o meu trabalho de campo, a guerra entre TCP e CV marcava o
tráfico de drogas no Morro do Estado90. Na noite anterior à primeira vez que o Comando
Vermelho invadiu a localidade, eu estava numa amostra cultural que aconteceu na sede
da “Casa Reviver”. Como de costume, no final de cada semestre, as oficinas que o
Projeto realiza fazem apresentações para que os pais possam prestigiar seus filhos.
Havia subido o Morro poucas vezes à noite. Nesse dia, em especial, já imaginava que ia
acontecer alguma coisa. As pichações do TCP estavam rabiscadas no muro. Assim que
cheguei, uma colega comentou ter escutado que haveria “invasão” naquela noite. Fiquei
com medo. Pouco depois das 21 horas, quando o evento acabou, umas das mães
comentou, em voz alta, que o CV “ia invadir a partir das dez”. Rapidamente, mães e
filhos esvaziaram o local, evitando a porta de entrada. Sem entender, perguntei a uma
senhora o que estava acontecendo. Ela me respondeu que àquela hora, os becos
principais já “estavam tomados”, por isso, era preciso sair por outros locais. Logo
depois, todos os voluntários foram embora junto com Vitor, um dos criadores do
Projeto, que insistia em dizer que estava tudo “tranquilo” e que eles “já estavam
acostumados”. Naquela madrugada, escutei tiros vindos do Morro do Estado. Sem
dormir, fiquei pensando nas crianças e mães que estavam mais próximas à localidade.
Acompanhar as mudanças que aconteceram no tráfico de drogas foi importante
para entender como os moradores (inclusive mototaxistas) organizavam suas atividades
diárias diante de situações envolvendo a atuação das facções criminosas. me colocar a
par sobre o que os mototaxistas conversavam. Entender quais os caminhos que se devia
ou não tomar em cada situação específica compunha as experiências de mobilidade
construídas por aqueles que moram no Morro do Estado. Esse “saber-fazer” não é
aprendido numa auto-escola, por exemplo. Trata-se de um habitus, no sentido
desenvolvido por Bourdieu (2011), que é adquirido pela vivência na “comunidade”.
Esse saber fazer orienta “as práticas e as representações que podem ser objetivamente

90https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/56351/policia-identifica-os-envolvidos-na-guerrado-trafico-em-niteroi Visto em dezembro de 2018
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‘regulamentadas’ e ‘reguladas’ sem que por isso sejam o produto de obediência a
regras”(Bourdieu, 2011).
Naquela noite, foi esse “habitus” que fez com que as mães e filhos soubessem
por onde poderiam passar. Como se vê, as experiências de mobilidade local são muito
diferentes das regras que devemos obedecer no trânsito, por exemplo. Entender isso é
importante para diferenciar duas categorias centrais da análise que proponho:
mobilidade e trânsito. Todavia, antes de diferenciá-las, gostaria de tratar brevemente de
outra categoria importante para a tese. Os meus interlocutores mototaxistas chamavam o
Morro do Estado de “comunidade”, por isso, foi assim que eu tratei. Entretanto,
entrevistando um dos fundadores do “Correio Social do Morro do Estado”, tive a
oportunidade de saber que existe uma lei regulamentando formalmente essa região
como um bairro da cidade. É sobre isso que se trata a próxima seção.

4.4 - “O bairro Morro do Estado”: o Correio Social

Depois de acompanhar por seis meses o trabalho do projeto “Casa Reviver”,
comecei a andar pelas ruas principais do Morro do Estado (ou seja, aquelas vias nas
quais podiam passar carros e motos) com mais regularidade. Numa dessas vezes,
percebi que tinha um grafite pintado no muro de uma casa com o desenho de um
carteiro e o seguinte escrito: “Correio Social”. Como o local estava fechado, decidi
voltar outro dia para conversar com aqueles que trabalham por lá.
Numa terça-feira à tarde, passei por lá e encontrei Lúcia com seu filho separando
correspondências. Apresentei-me a ela e disse que estava fazendo uma pesquisa sobre o
trabalho do moto táxi e a mobilidade urbana no Morro do Estado. Ela ficou surpresa
com meu interesse e me explicou que eles fazem um trabalho por iniciativa própria,
financiado pelos moradores. Seu filho a ajuda, separando as correspondências de acordo
com as travessas e quarteirões. Infelizmente, naquele dia, Lúcia tinha que sair logo. Por
isso, não pudemos conversar muito. Convidou-me para aparecer na próxima quartafeira, quando estaria, também, Pedro, um dos fundadores do Correio Social.
Na data combinada fui até a sede do Correio Social e encontrei Lúcia, seu filho e
Pedro da Sucam (maneira como ele se apresentou). Não sabia do que se tratava essa
sigla. Ele me disse que era seu local de trabalho, a “Superintendência de Campanhas de
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Saúde Pública”. Disse que se apresenta assim por que era a maneira como ele era
conhecido ali no “bairro Morro do Estado”. Ele e Lúcia eram nascidos e criados ali, mas
somente ela ainda morava no Morro. Pedro se mudou para São Gonçalo depois de se
casar, mas ainda trabalhava no posto de saúde de lá.
Pedro me contou que o Correio Social foi criado por ele, quando estava na
presidência da Associação de Moradores do Morro do Estado. Mesmo não participando
mais da diretoria, ele continuou o projeto. Ele disse, ainda, que não consegue atender
todos os moradores do Morro do Estado, somente aqueles que moram próximo a Rua
Padre Anchieta, onde se localiza a sede do Correio Social. Os moradores fazem uma
contribuição mensal para manter a sede e o salário de Lúcia. Os entregadores dos
Correios deixam as correspondências na sede do projeto e eles as separam de acordo
com o número das travessas. Por vezes, o próprio Pedro vai até principal filial dos
Correios em Niterói e se encarrega de trazer as cartas.
Naquele dia, achei que seria uma entrevista guiada apenas pelas perguntas que
eu tinha preparado. Entretanto, Pedro me perguntou se ele não poderia gravar um vídeo,
ao vivo pelo Facebook, prática que estaria acostumado a fazer para seus amigos.
Respondi a ele que não teria problema e que até me ajudaria. Pelo celular, ele gravou a
nossa conversa. Eu, ele e Lúcia sentamos numas cadeiras. Ele e me apresentou, dizendo
que eu era uma “menina da UFF” e que estava fazendo um projeto sobre “mobilidade
no bairro Morro do Estado”. Em vez de me ater as perguntas que tinha preparado,
resolvi desenvolver a conversa a partir da fala de ambos. A entrevista durou cerca de
duas horas. Resolvi destacar aqui as partes que dizem respeito mais diretamente aos
movimentos que os moradores do Morro do Estado precisam realizar. Ele começou a
explicar como são classificados os caminhos que precisam percorrer no Morro do
Estado:
Pedro: Nós, do bairro Morro do Estado não temos ruas. São becos ou,
tradicionalmente, vielas. São espaços físicos de mais ou menos 1 metro, chega
até 60 cm. Têm situações da gente passar de lado. Se for geladeira e móveis,
passa pelo alto. Esses becos, mais ou menos, uns 35 por cento são pavimentados
e urbanizados. O restante, infelizmente, não é. Tem alguns becos que o esgoto é
a céu aberto. Sempre oriento a eles do correio a andar de tênis. Porque pode dar
uma leptospirose ou uma infecção qualquer. A gente costuma ter esse cuidado.
Talitha: São quantas ruas? Travessas?
Pedro: No total são 36 travessas. Com nome e sobrenome. São nome de pessoas
que moraram na comunidade e, por terem falecido, as pessoas fizeram essa
homenagem a elas. Nosso problema pior aqui é CEP. Nós não temos ainda o
CEP do Morro do Estado. O Bairro Morro do Estado, por mais que seja bairro.
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Eu tenho que lembrar sempre. Há 31 anos, desde 1986, já é um bairro. O que
mudou? Mudou pouquíssimas coisas. Nós temos um colégio, um posto de
saúde, que levou mais de 30 anos para ser reformado. Mas, falta creche, não tem
creche para criancinhas. Ai, têm pessoas, como ela, que têm interesse em fazer
um projeto do Morro do Estado. Porque tudo em Niterói, todos os projetos em
Niterói, começam no Morro do Estado, o piloto. Mas, não ficam no Bairro
Morro do Estado. Fazem para fora. Na hora de finalizar o projeto, sair do papel,
vão para outros lugares. A gente tem que ter pessoas como você que ficam aqui,
que não vão para outra localidade.
Talitha: Não sabia que era um bairro. Fiquei sabendo por você
Pedro: Muitas pessoas da comunidade não sabem que é um bairro, também. Da
comunidade, por falta de interesse, tá?! E pessoas de fora, estudantes, por
exemplo, por um motivo único. Porque saber? Mas, sim, somos um bairro.
Somos aqui, aproximadamente, 20 mil eleitores diretamente. Indiretamente,
chegando a 60 mil. Porque quem tem 16 anos já vota. Então, já aumenta.
Segundo, nós temos parentes que são do Morro do Estado, mas que estão fora
do bairro. Temos ex-moradores do Bairro Morro do Estado que estão em outras
localidades, mas não mudou o voto. Mas, por outro lado, vou citar aqui a fala de
uma amiga minha. O bairro Morro do Estado, nós não somos fantasma. Venha
você também, que tem alguma ideia, algum projeto. Eu queria convidar o
pessoal da UFF de arquitetura, de desenho e pintura nas casas. Quem vem do
Rio, de barca, o que vê logo de início?! O Bairro Morro do Estado. A vista que
é não é tão agradável de como poderia ser. Uma pintura, um embolso nas casas.
Precisamos exatamente disso, que as pessoas venham.
Talitha: Mas, porque as pessoas o Morro do Estado ainda não tem um CEP?
Pedro: Os moradores costumam colocar que moram no Ingá ou no Centro. Eles
sabem que tem gente que tem preconceito com a gente que é daqui. Ai acontece
da correspondência nunca chegar em suas casas. Tem muita gente que tem
vergonha de falar que mora no Bairro Morro do Estado. Acham que não vão
conseguir emprego ou algo assim. Mas temos que mudar isso.
Lúcia: Tem muita gente que tem curiosidade de saber como que é uma
comunidade. Pra quem é de fora, olha da parte de baixo pra cima e vê aquelas
casas tudo tumultuada e acha que é aquilo ali. Não, lá dentro tem tudo, tem rua,
tem os caminhos, tem as travessas. Minha casa chega gás. Na minha casa passa
Clin. Tenho luz, tenho água encanada. Não é isso que as pessoas pensam.

Pedro e Lúcia destacam em sua fala a necessidade de visibilidade não somente
perante o poder público, mas, também, diante daqueles que possuem uma imagem
estereotipada e preconcebida do seja o Morro do Estado. A estratégia desse primeiro
agente de enfatizar que, desde 198691, essa região se tornou um “Bairro” é uma forma de
demandar para o local um reconhecimento tal qual qualquer outra área da cidade. De
certa maneira, ambos procuravam escapar das imagens estereotipadas, homogeneizantes
e simplificadoras das favelas, que tendem a tomá-las como ocupações irregulares do
91 “O Morro do Estado, um prolongamento natural do Centro, tornou-se bairro em 1986 pela lei 4.895 de
08/11/86”. Fonte: http://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=306 Visto em janeiro de 2020
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espaço urbano, nas quais se combinam necessariamente pobreza e tráfico de drogas
(Valladares, 2005). Esse tipo de visão sobre as favelas cariocas, produzido com base no
seu mito de origem (a ocupação do Morro da Previdência, no Rio de Janeiro), tende a se
constituir um importante obstáculo ao conhecimento de realidades que são a um só
tempo heterogêneas, múltiplas, plurais. Chamar o Morro do Estado de Bairro, exigindo
para o poder público um CEP para a região e pedindo que os moradores coloquem em
suas correspondências o nome do bairro é uma forma de engajá-los na desconstrução
dessas representações.
Além do projeto “Casa Reviver”, a atuação do Correio Social do Morro do
Estado também tem a iniciativa de romper a imagem simplista que associa crime e
pobreza, imagem essa que é usualmente acionada pelo imaginário social. De certa
maneira, o convite de Pedro para que outras áreas do meio acadêmico realizem
pesquisas e atividades no Morro do Estado é uma iniciativa para que esse estereótipo se
desconstrua, também, dentro dos muros da Universidade. Como ressalta Misse (1995), a
relação entre pobreza e crime adquiriu um status moderno, graças às abordagens
socialistas realizadas no final do século XX. Ou seja, esse paralelismo não foi negado
por parte da academia e, sim, substituído por outras categorias mais abrangentes e/ou
relativizadoras (Misse, 1995, p. 3). A insistência de Pedro de gravar nossa conversa
parecia uma forma de convidar não só mim, mas a outras áreas (inclusive acadêmicas) a
enxergar o Morro do Estado não como uma “Comunidade”, em relação às quais são
realizadas essas reificações reducionistas. Mas, a ver aquele “Bairro” como constituído
de interrelações sociais complexas, tal qual qualquer outro espaço urbano.
Para entender melhor o universo a que eles pertenciam era preciso compreender,
também, de que maneira eles realizam o seu trabalho. Apesar de minha pesquisa enfocar
a atuação do moto táxi, ao observar outros agentes consegui construir mais dados
capazes de me ajudar a perceber a forma como são classificados os movimentos
realizados naquele espaço:
Lúcia: Esses são meus colaboradores. Eles separam as cartas e eu vou
entregando.
Talitha: como vocês separam as cartas? Por área? Por travessa?
Lúcia: por área e por travessa, também. Nós temos o retão, nós temos o campo,
a barreira. E nessas áreas nós temos os nomes das travessas. Ele faz por
quarteirão. Né, Pedro?!
Pedro: Isso. Além das travessas, existe os quarteirões. São 52 quarteirões aqui
dentro. E todos nossos quarteirões são circular. Você sobe aqui, dá a volta e sai
aqui mesmo. Aí a pessoa não se perde, só se ela quiser. Mas, se chegar aqui a
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noite vai se perder também. A gente não se perde. É só pegar a direita, dar volta
e vai embora. Lógico que tem quarteirão aqui que são becos sem saída, entra e
sai, entra e sai. Mas, se pegar a direita, você consegue sair no lugar onde você
estava. Demora um pouquinho para quem não sabe. Mas, para quem sabe é
rápido.

Mapa G: Quarteirões do Morro do Estado

Fotografia tirada por Talitha Rocha
Para realizar suas atividades, o Correio Social utiliza o mapa G. Pedro me
permitiu fotografá-lo durante nossa conversa. Como ele ressalta, nesse mapa estão
presentes os 52 quarteirões componentes do Morro do Estado e as ruas que circundam
essa região: Rua São Sebastião; Rua Padre Anchieta; Rua 15 de novembro; Rua Moacir
Padilha e Rua Araújo Pimenta. De acordo com que me foi informado, esse mapa é uma
cópia do original que se encontra na Associação de Moradores. Apesar da fotografia não
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estar nítida, foi a partir dela que comecei a entender uma das formas como os moradores
se movimentam pelos becos do Morro do Estado, algo muito diferente do que se passa
com as regras presentes no Código de Trânsito Brasileiro a respeito de como classificar
e andar pelas ruas. No Morro do Estado, o que vale é percorrer os caminhos dos
quarteirões se guiando pela direita. Foi importante entender esses aspectos a fim de
diferenciar a forma como denomino as categorias “Trânsito” e “Mobilidade”.
Ao lado da região demarcada no mapa G, paralelo com a Rua Moacir Padilha,
existem duas outras áreas que costumavam ser enfatizadas pelos mototaxistas: o Morro
do Arroz e o Morro da Chácara. Sabendo disso, perguntei ao Pedro se essas regiões
também eram parte do que ele denominava de “Bairro Morro do Estado”. Ele foi
categórico em dizer que não: “Não, ali é Centro”. Insisti em saber o que diferenciava as
regiões. Ele me informou que se tratava do CEP. Por outro lado, alguns mototaxistas
possuíam outra representação. Hugão, um dos mototaxistas, me disse: “Isso é tudo uma
coisa só. Uma área do Morro foi cortada para fazer a Rua Moacir Padilha, que dá acesso
a Icaraí. Isso os mais velhos que contam. É tudo uma comunidade só, Arroz,
Chácará.Faz tudo parte do Complexo Morro do Estado”.
Entender as diferenças entre as categorias “Bairro”, “Comunidade” e
“Complexo” são importantes para compreender quais moralidades são acionadas pelos
agentes quando as utilizam. Como enfatiza Simões (2016), analisando o caso empírico
da Cruzada São Sebastião, o termo comunidade, além de ser associado a um sujeito
coletivo desfavorecido perante os demais do contexto urbano, também, é utilizado pelos
próprios agentes para se viabilizar e serem reconhecidos como foco de políticas de
intervenção estatais, próprias para esses grupos. Como ressaltado, Pedro insistia em
chamar o Morro do Estado de “Bairro” como uma forma de desconstruir a visão
reducionista que era associada a esse lugar e que o relaciona às noções de crime e
pobreza. Por outro lado, os mototaxistas utilizam a categoria “comunidade” com a
intenção de mostrar que aquela região é distinta do seu entorno (Centro da Cidade, Ingá
e Icaraí). Prova de tal distinção reside no fato de que Morro do Estado, Morro da
Chácara e Morro do Arroz compartilham entre si moralidades e sensibilidades jurídicas
próprias. Nesse sentido, como assinala Simões (2016),
“las transformaciones decurrentes de las intervencionesde la planificación,
conformadas con el auxilio de todo un aparatotecnológico, institucional y de
medidas (físicas, políticas, sociales),se dejan entrever también a través de un léxico,
de un conjunto denombres que dan vida a un determinado universo urbano.
‘Favela’,‘quartier’, ‘cité’, ‘cuadra’, ‘zona’, ‘arrondissement’, ‘souq’,
‘hutong’,‘campamento’. Dentro de cada extensión o forma urbana, un modode
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habitar. En estos modos, distintas sensibilidades jurídicas se desarrollany se
actualizan cotidianamente, ya que cada lugar en elmundo es al mismo tiempo el
resultado de una historia y el cuadroa partir del cual sus habitantes se perciben
como miembros de una cité”.

(Simões, 2016, p. 205)

Ao longo do Capítulo ressaltei alguns aspectos que foram centrais para que eu
conseguisse diferenciar duas categorias importantes para a minha análise: Trânsito e
Mobilidade. A primeira delas está presente não só entre os mototaxistas, mas, também,
no Código de Trânsito Brasileiro. Ela procura enfatizar a circulação entre as ruas da
cidade, concentrando-se no deslocamento geográfico entre dois pontos. Por outro lado,
mobilidade se trata de uma categoria analítica mais abrangente, que me permite dar
conta de outros movimentos que acontecem no meio urbano, inclusive, dentro do Morro
do Estado. Na próxima parte tratarei sobre a diferenciação desses termos.

4.5 - Trânsito e Mobilidade: uma diferenciação de categorias

Conforme destacado, para melhor compreender o trabalho dos mototaxistas no
ponto do Morro do Estado, é preciso ter uma maior familiaridade com o universo a que
eles pertencem. É preciso conhecer essa “comunidade” a partir do olhar desses agentes.
Com essa finalidade, meus interlocutores procuraram me encorajar a “subir” e “descer”
o Morro para que eu pudesse percorrer os becos e entender melhor como eles
classificavam os diferentes espaços. Participar de outros Projetos e conversar com
outros moradores era desse processo. Mesmo assim, ao acompanhar as conversas dos
mototaxistas com seus passageiros era comum escutá-los dizer o nome de localidades
que não conseguia encontrar nem mesmo nos mapas acima (Mapa Y e Mapa G).
Num primeiro momento, quando ainda não tinha muito proximidade com eles,
tentei procurar pelo Google Maps o nome desses locais. Para a minha surpresa, ou não,
a única informação que consegui obter era das ruas que cortavam ou circulavam o
Morro do Estado, a saber: Rua São Sebastião, Rua Padre Anchieta, Rua 15 de
novembro, Rua Jornalista Moacir Padilha e Rua Doutor Araújo Pimenta. Apesar de
terem nomes distintos, essas ruas formam quase que um círculo, como é possível ver no
Mapa Y. No meio estão presentes quadradinhos, dando a entender que há casas nessas
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localidades. À medida que fui criando mais intimidade com os mototáxis, fui
perguntando o nome que eles davam às localidades dentro do Morro, a fim que
conhecer essas minúcias e me familiarizar um pouco mais com aquele universo.
Certo dia, resolvi imprimir um mapa que copiei do Google Maps para que eles
colocassem os nomes das localidades. No início da tarde, fui ao ponto da Praça do Rink
e, para minha surpresa, tinha pouquíssima gente por lá. Estavam somente o Cabeção e o
Hugão. Já tinha alguma proximidade com os dois e expliquei que o mapa me ajudaria a
conhecer melhor o Morro. Emprestei a eles uma caneta e eles começaram a colocar os
nomes das regiões. O Cabeção começou escrevendo, enquanto o Hugão ficou dando
seus palpites.Os limites entre cada território eram dados por árvores, casas de algum
conhecido, terrenos vazios, etc (Mapa H).
Os primeiros pontos de referências foram o SESC e o Campo. O SESC fica na
Rua Padre Anchieta e, desse ponto em diante, o Cabeção foi colocando o nome dado
pelos moradores às subidas. O 24, o 30 (em menção ao número em que ficam
localizados na rua), escada, o CD e o CP. Quando perguntei o porquê desses dois nomes
com sigla, Cabeção falou que CP é “Centro dos Paraíbas e lá só mora Paraíba, como o
Edson”.
Edson tinha acabado de chegar e perguntou o que estávamos fazendo. Expliquei
que tinha levado um mapa para que eles me nomeassem as localidades do Morro do
Estado, um conhecimento que só quem mora ali tem. Ele estranhou, perguntou se não ia
dar tal informação para os policiais. Como informei na introdução, o codinome que
meus interlocutores me colocaram no início da pesquisa era “estagiária do delegado”, já
que não entendiam o que eu fazia por ali. Cabeção respondeu ao colega, disse que era
para minha pesquisa e completou dizendo que todo mundo sabia o nome dos lugares.
Edson pegou o mapa e falou que era aquilo mesmo. Perguntei para ele o porquê do
nome CP. Ele respondeu a mesma coisa. Disse que era “Centro dos Paraíbas”. Falou,
ainda, que as primeiras pessoas a ocuparem aquela área vieram do Nordeste. Cabeção o
cortou e brincou: “tá vendo? Por isso todo mundo tem essa cabeça de ovo”.
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Mapa H: O Morro do Estado e suas regiões
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Fonte: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=pt-BR&hl=pt&mid=1pZRZmsQl_LNLOCfOzcmfjOdanc&ll=-2.897999360245926%2C-43.120750347622675&z=17

Depois perguntei o porquê da sigla CD. Ninguém soube me responder. Não sei
se não queriam falar ou se nunca tinham se perguntando o significado da sigla. Ao
caminhar pela Rua Padre Anchieta, logo na subida do CD, dá para ver uma pichação
grande escrita “Deus”. Acredito que isso possa ter ligação com o nome da subida. Atrás
do SESC, há o “Cocozau”, região em que Cabeção nasceu e cresceu. Segundo me
disseram, essa localidade é assim nomeada por conta de uma antiga fossa que fica no
local. Apesar de já estar aterrada, antigamente era uma área de esgoto aberto. Daí o
nome, que ainda permanece no imaginário coletivo.
A “Escada” é assim nomeada se referir à escadaria mais íngreme da Rua Padre
Anchieta. Ao final da subida da “Rua 15”, tem a Chácara que, de acordo com eles,
possui esse nome por causa de uma Chácara que ficava ali na época em que eram
meninos. Na Rua Jornalista Moacir Padilha fica a “Barreira”, assim intitulada por se
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tratar de uma parte do Morro que foi cortada para fazer a rua. O final dessa rua se
encontra com o início da Rua Doutor Araújo Pimenta, onde se localiza o “Larguinho”.
No início da Rua Doutor Araújo Pimenta está a “Mangueira”, nome dado por conta de
um antigo pé de manga existente no local. Já o “Campo” é a região central do Morro do
Estado, onde se localizam o Campo de Futebol, a escola, o posto de saúde, a sede da
associação de moradores e o DPO da Polícia Militar. Ainda na Rua Araújo Pimenta há a
“Ladeira”, assim nomeada por se tratar de uma grande ladeira construída para dar
acesso a edifícios construídos no Morro do Estado.
Quando algum morador chega para pegar um mototáxi, normalmente, os
mototaxistas já sabem onde o cliente vai ficar. Caso não saibam, perguntam a localidade
e a resposta é dada por algum desses nomes presentes no mapa. A região que foi mais
difícil de ser localizada foi a “Caverna”. Tanto Hugão quanto Cabeção encontraram
dificuldades. Ela foi o último lugar a ser colocado no mapa. Hugão comentou: “A
Caverna é ali, na subida da Escada. Virando depoisda casa da dona Maria. Ali, depois
da igrejinha”. Cabeção comentou que sabia da Caverna, só não entendeu o que o colega
disse. Ele, então, apontou com o dedo e colocou o nome no mapa. Perguntei o porquê
do nome. Cabeção me respondeu que ali as pedras quase se encontram, formando uma
caverna.
Como enfatizado, acompanhar a atuação de outros projetos (como, por exemplo,
a “Casa Reviver” e o “Correio Social”) foi importante para entender como os moradores
do Morro do Estado classificam a realidade que eles vivem. Foi a partir dessas primeiras
experiências no Morro que senti a necessidade de conhecer melhor os nomes que são
dados para cada região. Por conta disso, achei interessante praticar esse exercício com
os próprios mototaxistas, de modo a que eles nomeassem as regiões do Morro do
Estado. Esse conhecimento, assim como os demais em relação às experiências de
mobilidade, não estão dados e transcritos em mapas ou livros, mas são construídos de
acordo com vivência de cada morador quando em contato com o seu entorno.
A partir desse exercício comecei a pensar que a categoria trânsito, que utilizava
bastante no início da pesquisa, não se apropriado para se pensar nos conjuntos de
práticas e discursos dotados de significação local que, como tais, denotam diferentes
pertencimentos, estratégias de deslocamento, modos de ver, pensar e sentir a cidade. Por
isso, resolvi diferenciar duas categorias que ora se aproximam, ora se distanciam na
minha pesquisa. A primeira delas é a categoria nativa “trânsito”. Essa palavra costuma
ser empregada pelos mototaxistas para se referir ao movimento de veículos no espaço
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público, o que a associa diretamente ao tráfego viário. Dada a especificidade do sentido
atribuído à categoria trânsito - não somente por mototaxistas, mas também por
instrumentos normativos, como o Código de Trânsito Brasileiro 92 - percebi que era
necessário recorrer a uma outra categoria que me permitisse ir além do tráfego viário
para contemplar outros fenômenos que se apresentavam durante a realização da
pesquisa etnográfica. Daí o recurso à categoria mobilidade, operador analítico que
pretendo utilizar para tratar do conjunto de experiências que envolvem o ir e vir nas
cidades, tal qual propõem, entre outros, Mimi Sheller e John Urry93 em seu “New
Mobilities Paradigm” (2006, p. 207). Por meio de um olhar crítico aos estudos sobre
mobilidade urbana feitos pelas ciências sociais, esses autores se debruçam sobre as
cidades considerando a mobilidade como parte intrínseca e, portanto, indissociável da
vida diária das pessoas. A presença da mobilidade se impõe por meio de movimentos
sistemáticos que fazem parte de nosso cotidiano como, por exemplo, ir do trabalho para
casa, da casa para alguma atividade de lazer, participar de protestos sociais, viajar ou até
mesmo tomar parte de processos de migração.
Ambos os autores se baseiam na perspectiva de Simmel (2005) para construir
uma rede de pesquisa sobre mobilidades. Segundo eles, a visão de Simmel sobre a
cidade moderna é importante para entender os múltiplos estímulos à mobilidade e ao
movimento a que somos cotidianamente submetidos. Por isso, Urry (2007) e Sheller
(2017) procuram uma retomar aos clássicos para construir sua agenda de pesquisa.
Como enfatizam Bianca Freire-Medeiros, Vera da Silva Telles e Thiago Allis (2018), na
apresentação do dossiê organizado por eles, esse
“paradigma das mobilidades volta-se para a organização de sistemas que, em
diferentes escalas, governam não apenas a mobilidade e a imobilidade de
pessoas e coisas, imagens e mensagens, mas também fazem interagir redes
infraestruturais e narrativas. Tais sistemas de mobilidade respondem a
configurações culturais específicas e a regimes de poder que definem o que e
quem pode – ou não – circular, quando e sob que condições de segurança e
conforto.”
(Freire-Medeiros, Silva Telles e Allis, 2018, p. 6).

92 O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é um documento legal que define atribuições das diversas
autoridades e órgãos ligados ao trânsito do Brasil. Além disso, ele fornece as diretrizes, normas de
conduta, infrações e penalidades para os usuários.
93 “Dos anos 2000 até sua morte súbita, em 2016, John Urry investiu pesadamente em promover as bases
institucionais que levaram, em grande medida, ao que tem sido chamado de giro móvel na teoria social
(Sheller, 2017). Em 2003, em parceria com Mimi Sheller, ele funda, na Universidade de Lancaster, o
Centre for Mobilities Research (cemore), atualmente sob coordenação de Monika Büscher.” (FreireMedeiros, Silva Telles e Allis, 2018, p. 6).
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Nesse sentido, a mobilidade revela-se uma categoria analítica mais abrangente
que a categoria trânsito, posto que ela não diz respeito exclusivamente ao deslocamento
físico e geográfico entre dois pontos, mas, pelo contrário, engloba práticas carregadas
de sentido e que são marcadas por diferentes relações de poder, fluxos e modos de
pertencimento à cidade. No caso do exercício de demarcação dos lugares pelos
mototaxistas, a categoria mobilidade me permite tratar dos deslocamentos, tanto físicos
quanto sociais, e também das práticas e das representações que estão relacionadas aos
modos de habitar e experenciar o Morro do Estado. Por conta disso, para tratar das
experiências de mobilidade dos mototaxistas foi preciso entender os movimentos
realizados dentro dessa “comunidade” por eles e demais moradores. Entretanto, para
além disso, foi também essencial compreender os estereótipos que são relacionados a
esse espaço. Na próxima seção, procurarei ressaltar outros aspectos que podem me
ajudar nessa tarefa.
4.6 – Ordem/Desordem: sobre pilotar e ser mototaxista
Quando tratamos das experiências de mobilidade dos mototaxistas é
imprescindível enfatizar a relação que eles têm com a moto. Entender como eles
realizam os movimentos quando se pilota esse meio de transporte é importante para
compreender qual sua a função. Para que entender isso, mais que observar o trabalho
deles, foi preciso que eu me interasse um pouco mais com esse meio de locomoção. Eu
não sei pilotar uma moto e pouco sabia desse veículo antes de conviver com os
mototaxistas. Foi por meio da relação com eles que comecei a entender um pouco mais
sobre como se portar em uma motocicleta.
Nas conversas que tínhamos sobre quando eles começaram a pilotar, a maioria
dizia que seu primeiro contato com uma moto foi ainda quando eram novos, entre seus
11 e 15 anos. Alguns destacavam que aprenderam “sozinhos”, observando outras
pessoas. Outros falavam, ainda, de algum parente ou amigo mais velho que os
ensinaram. No ponto do moto táxi, as conversas muitas vezes estavam voltadas para os
assuntos como: peças, equipamentos, veículos, congestionamentos, blitz e toda uma
gama de fatores que podem potencializar ou não o rendimento de sua moto e seu
trabalho.
Ao conviver com os mototaxistas, percebi que era constante a reclamação em
relação aos passageiros que “não sabem ser garupa”. A garupa é o lugar onde o cliente
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se senta durante a corrida e, para aprender a estar nesse lugar, existe um conjunto de
regras informais que são aprendidas de acordo com a prática. Nos meus primeiros
contatos com os mototaxistas, dizia que tinha receio de andar de moto, pois não sabia
como me portar. A primeira vez que disse isso, Hugão e Rottweiler riram e me disseram
que dava para perceber, já que eu não sabia “ser garupa”. Perguntei, então, como eles
percebiam quem “não sabia ser garupa”. Rottweiler apontou para o passageiro que
estava na moto de Cabeção e disse: “Olha esse cara. Está com a perna aberta, segurando
atrás. É horrível andar com ele. Ele faz muito peso na parte de trás”. Indaguei se seria
melhor segurar no piloto. Ele me disse: “Quando sabe ser garupa, não precisa nem
segurar. É só encaixar a perna e fazer os movimentos de acordo com o que a gente faz”.
Apesar de ter escutado o que deveria fazer, minha falta de habilidade em “ser
garupa” ainda me prejudicava e causava risos dos mototaxistas quando pegava carona
com algum deles. Toda vez que ia com o Edson, por exemplo, ele gritava para mim:
“não sobe pela direita”. Esse é o lado da motocicleta em que fica localizado o
escapamento e o cano de descarga, local que costuma estar aquecido e pode causar
queimaduras no passageiro. Mesmo com alguns mototaxistas me orientando, de início,
ainda subia pelo lado errado e costumava segurar na parte de trás da moto.
Entretanto, em determinado dia, pedi a NX que me levasse até a UFF. Dessa
vez, me policiei para subir pelo lado certo, mas, como de costume, segurei na parte de
trás da moto. Antes de dar partida, ele me disse: “Vou te ensinar a ser garupa. Não
precisa segurar ai atrás. Fecha a perna. Prende a perna em mim. Encaixa ela na moto e
em mim. Fica tranquila, não vai acontecer nada”. De certa forma, meus receios em
andar de moto não eram somente por conta dos “riscos” que esse veículo poderia
proporcionar, mas, também, relacionava-se à proximidade que eu, enquanto passageira e
pesquisadora mulher, teria com o piloto, já que meus interlocutores eram homens.
Durante todo trabalho de campo, tomei muito cuidado para que minha posição enquanto
pesquisadora não pudesse ser confundida com nenhum outro tipo de relacionamento.
Ficar distante durante as corridas, segurando na parte de trás da moto, era uma forma de
garantir isso.
Nesse dia, quando NX se propôs calmamente a me explicar como eu deveria me
portar na sua garupa, percebi que ele queria apenas me orientar e, por isso, segui suas
instruções. Durante o caminho, as indicações do que eu deveria fazer continuaram.
Quando elei ia fazer uma curva, me dizia: “Olha, vai ter uma curva para direita, inclina
seu corpo para direita com o meu”. Quando chegamos ao destino, agradeci muito sua
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paciência em me ensinar e ele me respondeu: “Agora você sabe ser garupa. Para andar
de moto tem que ter confiança e segurança. Não só para ser garupa, para pilotar
também”.
A partir desse dia, as risadas e comentários sobre eu “não saber ser garupa” não
aconteceram mais. Passei a entender do que se trata “prender a perna na moto” e não
precisei mais segurar em lugar algum. Outra dúvida que tinha sobre pilotar era como
eles faziam para manter o equilíbrio, já que a moto pode ser bastante pesada. Cabeção e
Alison costumavam me responder: “É que nem andar de bicicleta.Se você sabe andar de
bicicleta, você sabe andar de moto”. Por outro lado, eu questionava, enfatizando que
ambos os veículos possuem pesos diferentes e formas distintas de se conduzir.
Numa das vezes que conversei com Alison sobre esse assunto, estávamos na Rua
Fagundes Varela e ele me levava até minha casa. Comentei que deveria ser muito difícil
pilotar uma moto e ele respondeu: “Nada, já disse. É que nem andar de bicicleta. Quer
ver? Vou parar aqui e você vai andar”. Ele parou na esquina da rua e saiu da moto,
pedindo para que fosse para a frente. Estava com bastante medo e falei que não
precisava disso. Alison insistiu, disse que eu não precisaria passar nenhuma marcha. Ele
deixou a moto no ponto morto, pediu para que eu segurasse o guidón com as duas mãos
e falou: “A rua é uma descida, vai até aquele poste só”. O poste estava cerca de 100
metros distante de nós. Segui o que ele disse, mas caindo para a direita. Não cheguei a
atingir o chão (Alison me segurou antes disso). Deixei que ele continuasse a corrida. No
caminho, além de rirmos do acontecido, ele comentou: “Ainda bem que estava no ponto
morto. Você ainda não tem segurança”.
Em outra corrida que estava com Alison, pedi para que ele me deixasse filmar o
trajeto. Era por volta das 18 horas e o trânsito estava bastante congestionado. Ele ia
“costurando o trânsito”, passava os carros por onde dava, tanto pela esquerda como pela
direita. Mesmo que no CTB esteja escrito que a ultrapassagem só pode ser realizada
pela esquerda, essa não era uma regra necessariamente seguida pelos mototaxistas,
principalmente, quando havia muito congestionamento. Alison tinha destreza em
“costurar o trânsito”. Essa era uma forma como eles lidavam com a necessidade de
conseguir espaços de ultrapassagem onde parecia não existir. Em alguns casos, o piloto
podia, até mesmo, passar pela calçada ou pela contramão a fim de evitar alguma
obstrução no trânsito. No final da corrida com Alison, elogiei sua habilidade em dirigir.
Ele me respondeu: “A gente precisa ser rápido. E para ser rápido não dá só saber pilotar,
tem que ser atento. Sem atenção, bate mesmo. A principal coisa é atenção”.
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Em outro dia, outro mototaxista me ensinou macetes de como pilotar uma moto.
Comentei com DK que estava pensando em tirar a carteira para me habilitar a andar de
moto e perguntei se ele não poderia me ensinar algo. Estávamos sentados em duas
motos estacionadas perto do ponto de moto táxi. Ele disse que eu poderia começar a
treinar ali mesmo, a moto em que ele estava. Foi me mostrando, então, quais são os
comandos que deveria saber:
“O pedal da esquerda é a marcha. Nesse pedal, para baixo é a primeira, para
cima são as outras quatro marchas. A embreagem é na mão esquerda. Na mão
direita é o freio da frente. No pedal direito é o freio de trás. Faz ai... vê se você
consegue [na moto em que estava, realizei os comandos da primeira marcha].
Para sair com a moto você precisa passar a primeira, ir soltando a embreagem
devagar e depois acelerar. Aí, depois, toda vez que você for trocar a marcha
você para de acelerar um pouco. Igual ao carro, os comandos que são diferentes.
Tem que ter malemolência para andar de moto [ele jogou seu corpo para a
direita e, depois, para a esquerda]. Mas, tem que acelerar também, porque se
não seu corpo vira e a moto não vai junto”.

Nesse dia, fiquei o resto da tarde treinando os comandos que o DK havia me
ensinado.Chegando em casa, reuni os conselhos que ele, Alison e NX haviam me dado a
respeito de como se portar numa moto e percebi que não se tratavam apenas de técnicas
de como pilotar, mas, também, dos cuidados que eles deviam ter sendo mototaxistas.
“Ter confiança, segurança, atenção e malemolência” são características que cada um
destacou como necessárias para que eu pudesse aprender a pilotar. Entretanto, muito
mais que pilotar, como realçou Alison, eles precisavam ser “rápidos”. Alison não foi o
único que me afirmou a necessidade da rapidez ao pilotar. Rottweiler, outro
mototaxista, gostava de enfatizar o que os diferenciava daqueles que trabalham no uber:
“O uber vende conforto, já nós do moto táxi vendemos agilidade”.
Agilidade e rapidez acompanham todo mototaxista ao pilotar. Entretanto, isso
não os isenta de receios em relação a possíveis acidentes. Dos vinte mototaxistas com
quem tive contato no ponto do Morro do Estado, todos eles já tinham sofrido algum tipo
acidente, fossem eles “mais graves”, ou seja, apresentando algum “risco de vida”, ou
não. Um deles chegou a ter o movimento da mão comprometido e, por isso, não podia
mais fechá-la. Outro, infelizmente, morreu enquanto entregava pizza num sábado,
depois de levar uma “fechada” de um caminhão. Além disso, constantemente um deles
aparecia ralado ou com algum machucado por conta de algum incidente com a moto.
Apesar de eles afirmarem que a agilidade e rapidez eram necessárias para o
trabalho que desenvolviam, todos, também, enfatizavam que ser mototaxista era
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“arriscado” ou algo parecido. Por exemplo, na primeira vez que conversei com NX, o
que ele primeiro me destacou foi: “Nosso trabalho é risco de vida, risco de acidente, de
batida”. Com passar do tempo que entendi que o trabalho dos mototaxistas era pilotar
sempre com agilidade e rapidez, mesmo sabendo que isso podia ser um “risco de vida”.
Para evitar que qualquer fator “arriscado” possa acontecer, NX, Alison e DK
enfatizavam que era, também, necessário ter “confiança, segurança, atenção e
malemolência” ao pilotar.
Como destacou Rottweiler, o que diferencia o moto táxi perante os demais meios
de condução é a agilidade. Por isso, ao pilotar é preciso ir “costurando o trânsito”, ou
seja, evitando qualquer tipo de obstáculo que possa retardar a corrida. Mas, eles sabem
que o trabalho que desenvolvem pode acarretar acidentes a eles e seus passageiros. Para
evitar esses “riscos”, os mototaxistas destacam que é preciso desenvolver um saber
prático, que não é ensinado nas aulas da auto-escola, por exemplo. É por meio do
cotidiano em seu trabalho que cada um aprende a ter “confiança, segurança, atenção e
malemolência”, características necessárias para quem deseja pilotar como mototaxista.
Entretanto, a postura que os mototaxistas tomam do trânsito não é compartilhada
pelas demais pessoas que utilizam o trânsito. Não foi uma única vez que escutei
motoristas de Uber ou Taxi reclamando de mototaxistas, enfatizando que a maneira
como eles pilotam “atrapalha o trânsito” ou “deixa o trânsito uma bagunça”. Além
disso, escutei de outros motoristas e pedestres que moram em Niterói (que são de meu
convívio pessoal) a afirmação de que os mototaxistas (e entregadores de moto, em
geral) pilotam de maneira “inconsequente”, colocando a vida dos demais em “risco”.
Muitos cicloativistas, também, compartilham dessa visão. Para eles, se movimentar com
rapidez e não respeitando as leis do CTB é o que provoca a “desordem” no trânsito e
causa inúmeros acidentes.
De certa forma, a visão que os demais agentes do trânsito possuem dos
mototaxistas é passível ser associada com o que aponta Mary Douglas, em “Pureza e
Perigo” (2012). A autora trabalha com alguns pares antitéticos característicos de
“sociedades primitivas” para ajudá-la a pensar a sua própria sociedade. Puro/Impuro,
Cosmos/Caos e Ordem/Desordem não são somente opositores que definem os rituais
primitivos, mas são essenciais para entender os sistemas de representações em geral. No
caso em questão, associar a forma como os mototaxistas pilotam como causadora do
“caos” do trânsito é uma maneira de colocá-los do lado negativo da oposição. Ou seja, a
“ordem” estaria representada pela postura dos demais agentes do trânsito, enquanto a
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“desordem” seria derivada dos mototaxistas. Os próprios mototaxistas entendem que a
necessidade de agilidade no trabalho que desempenham pode levá-los a “riscos de vida
e de acidente”. Entretanto, a oposição que é traçada, nesse caso, é de vida em relação à
morte. Para evitar esses “perigos” esses agentes desenvolvem um saber prático, que faz
com que eles possuam “confiança, segurança, atenção e malemolência” ao pilotar.
Todas essas características podem ser relacionadas à “pureza” e à “ordem” destacadas
por Mary Douglas (2012).
Por outro lado, os demais agentes com quem tive contato durante o trabalho de
campo enxergam o fazer dos mototaxistas como causadores da “desordem” e dos
“riscos” ao trânsito. Por isso, estes costumam ser associados diretamente com o lado
negativo do antitético, que como talvez seria danoso à fluidez do trânsito. Os demais
agentes que utilizam o trânsito podem até não respeitar todas as leis que estão no CTB.
Mas, contrastivamente, se autoatribuem às características relativas à “ordem” e
“pureza”. Assim, os mototaxistas, que são vistos como os responsáveis pelo “caos”, se
veem relacionados com a “impureza” e a “desordem” enfatizada por Douglas (2012).
Se considerarmos outros aspectos trabalhados neste capítulo, é possível entender
que a associação dos mototaxistas com a “desordem” não deriva exclusivamente da
postura que eles adotam no trânsito. Constantemente eles são associados à impureza
(Douglas, 2012), principalmente, por destoarem da paisagem social do seu entorno. A
presença de um ponto de moto táxi numa das principais ruas da cidade (de frente para a
sede da Receita Federal e próximo ao principal Shopping) é um quase um desaforo para
a concepção de “ordem” que a sociedade niteroiense procura impor ao Centro da
Cidade, desde os tempos em que ela ainda era uma das queridinhas da realeza.
Nesse sentido, a presença de mototaxistas circulando pela cidade representa a
eminência de “perigo” e “desordem”, inclusive, por conta desse serviço não ser
regularizado. Devido a isso, são muito comuns as associações do trabalho dos
mototaxistas a determinadas categorias de acusação, tais como: ilegalidade,
marginalidade e criminalidade. É o que se verifica, por exemplo, numa reportagem do
jornal O Globo Online, de outubro de 2017, intitulada: “Traficantes teriam ordenado
manifestação de mototaxistas na Lagoa-Barra, diz PM”94.
Em março de 2018, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella,
regulamentou a profissão de mototaxista após reconhecer a Lei Complementar 181/2017
94https://oglobo.globo.com/rio/traficantes-teriam-ordenado-manifestacao-de-mototaxistas-na-lagoabarra-diz-pm-21930918. Acesso em janeiro de 2018.
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pela Câmara Municipal. Na cerimônia de assinatura do decreto, o prefeito falou para a
imprensa:
“Nós estamos assinando a regulamentação da profissão do mototaxista,
que antes era conhecido como mototraficante, mototralha, essa era a
maneira pejorativa pela qual se tratava esses trabalhadores que lutam de
segunda a segunda, sob chuva, sol, poeira, levando o nosso povo para a
sua residência e para o trabalho”
Apesar de se tratar de outra cidade, a fala de Crivella destaca algumas
representações que são relacionadas aos mototaxistas. “Mototraficante” e “Mototralha”
são formas de associá-los à “desordem” (Douglas, 2012), o que, evidentemente, tem a
ver com o fato de que esses agentes ultrapassam os limites de onde supostamente
deveriam estar (ou seja, as “favelas” e “comunidades”). De acordo com essa visão, é
inteiramente plausível e, portanto, tolerável a atuação do moto táxi nas “favelas” e
“comunidades”. Entretanto, quando os mototaxistas começam a se fazer vistos no
“asfalto”, a presença deles passa a não ser mais tolerada e, sim, classificada de acordo
com o par antitético puro/impuro, ou seja, como “mototralha” ou “mototraficante”. Isto
posto, é importante ressaltar que a regulamentação desse serviço pelo poder público, por
si só, não significa que o moto táxi deixará de ser representado dessa forma por ao parte
da sociedade.
A medida tomada pelo município vizinho causou efeitos em alguns mototaxistas
do ponto da Praça do Rink. Um dia após a assinatura do decreto, Rotweiller veio me
perguntar se eu estava a par da lei aprovada por Crivella. Respondi que sim. Depois, me
indagou se eu tinha notado a fala do prefeito que associava o mototáxi a “mototralha,
motolixo, mototraficante...”. Afirmei que sim e fiquei em silêncio, esperando a sua
reação. Ele continuou: “É uma vergonha né? É assim que somos associados”. A
indignação de Rottweiler se deve, principalmente, às representações generalistas e
superficiais imputadas aos mototaxistas que, muitas vezes, acabam por confundir
(propositalmente), por exemplo, convivência com conivência. Como mostrei durante o
capítulo, não somente esses agentes, mas os demais que moram no Morro do Estado,
convivem, direta ou indiretamente, com o tráfico de drogas. Isso faz parte das múltiplas
relações que são construídas não somente nesse espaço, mas em qualquer outro da
cidade. Porém, por serem classificados como “causadores da desordem” em seu
entorno, os mototaxistas são representados como coniventes com a “criminalidade” e
“marginalidade”. Por outro lado, a fim de desconstruir essa visão, esses agentes
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procuram afirmar constantemente a identidade de trabalhadores. É sobre isso, isto é sore
o trabalho como valor moral para os mototaxistas, que trata o capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 5 – REPRESENTAÇÕES E MORALIDADES: O TRABALHO
COMO VALOR MORAL
Como enfatizado na introdução, em 19 de agosto de 2015 foi aprovado um
projeto de lei elaborado pela então vereadora Priscila Noceti que regulamenta o serviço
de moto táxi em Niterói. Até o momento em que a tese estava sendo escrita, o processo
de cadastramento dos mototaxistas não havia sido finalizado pela prefeitura, nem tinha
sido publicado os decretos a cerca do sistema tarifário e dos pontos em que os serviços
seriam fornecidos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) chegou a acatar uma
ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) propondo
que a prefeitura seja obrigada a publicar as devidas normas para o funcionamento
regular da atividade. Entretanto, a prefeitura contestou alegando que esse processo havia
começado, conforme reportagem do jornal O Globo, atualizada em fevereiro de 201995.
Enquanto isso, os mototaxistas do Morro do Estado continuam atuando de
maneira informal num ponto na Praça do Rink. Esse ponto é um espaço marcado por
um cone, localizado na esquina da Rua XV de novembro, no início da Praça. As motos
ficam paradas em ângulo de 90 graus na rua, enquanto os mototaxistas ficam sentados
em algumas pedras na calçada que formam um banco improvisado. Quando há muitos
mototaxistas, não há espaço para todos, por isso, alguns ficam em pé.
A ordem de quem vai pegar o próximo passageiro é demarcada por uma
prancheta que fica pendurada em um poste. Assim que cada mototaxista chega, ele
coloca a sigla do seu nome ou apelido na tabela que está na prancheta e espera um
passageiro chegar. À medida que mais mototaxistas chegam, fazem o mesmo processo,
ou seja, vão colocando a sigla do seu nome ou apelido logo abaixo. Quando algum
passageiro se aproxima, os mototaxistas que estão esperando falam “olha o vez”. Essa
fala é um alerta para aquele mototaxista que possui a sigla do seu nome ou apelido em
primeiro lugar na tabela ir até o passageiro para começar a corrida.
Os mototaxistas que ficam nesse ponto são homens, em sua maioria negros, que
nasceram ou moram no Morro do Estado há tempos (10, 20 ou até 30 anos).
Atualmente, são 20 homens que se revezam entre manhã, tarde e noite no ponto. Além
de tênis ou qualquer outro sapado fechado, eles trajam um colete laranja que os
caracteriza como mototaxistas daquele ponto. Todos possuem mais de 19 anos de idade
95https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ministerio-publico-cobra-aplicacao-de-lei-sobre-mototaxis-emniteroi-23070320. Visto em dezembro de 2019
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e somente três ainda não têm filhos. Cada um vai trabalhar no horário que mais lhe
convém. No fim da tarde e início da noite, por exemplo, é o momento em que é possível
encontrar mais mototaxistas trabalhando, já que, segundo eles, é nesse horário que um
maior número de pessoas voltando para casa precisa desse meio de transporte como
condução.
O ponto de moto táxi do Morro do Estado foi criado por um grupo de jovens em
torno dos seus vinte anos. O primeiro lugar em que eles se fixaram foi num bar
chamado “Gorongosa”. Esse bar fica localizado logo depois da Praça do Rink, na Rua
XV de novembro. O ano de criação eles não sabiam ao certo, mas enfatizavam que fazia
mais de dez anos que o ponto já existia.
Dos jovens que criaram o ponto, seis deles ainda trabalhavam na época de
realização da pesquisa. Alison, Revu, Thomaz, Cabeção, Carlos e Rottweiler
comentavam pouco sobre a época de criação do ponto de moto táxi. Entre eles, somente
Alison não nasceu na mesma geração que os demais. Entretanto, todos ali se conheciam
desde meninos, foram criados em diferentes partes da comunidade, mas “desceram o
Morro” na mesma época, por volta dos 14 anos, quando decidiram trabalhar. A primeira
ocupação de muitos ali foi a de guardador de carros. Eles ganhavam trocados ajudando
a estacionar os carros daqueles que iam ao shopping ou ao centro da cidade. Quando
perguntei a Cabeção porque eles decidiram criar o ponto de moto táxi, ele me respondeu
de forma curta: “A gente precisava trabalhar”. Ele era um dos poucos que contava para
mim as histórias de quando ainda estavam no “Gorongosa”. Como os outros quatro de
sua faixa geracional, ele era sério, de poucas piadas. Sempre estava no ponto. De
manhã, à tarde ou à noite, fazendo chuva ou sol, Cabeção e sua moto amarela estavam
lá, preparados para alguma corrida.
A história de Cabeção e dos seus colegas mototaxistas têm como ponto de
inflexão o momento em que eles, por não serem mais crianças, precisam fazer uma
escolha: ficar no Morro e começar a vida dentro do tráfico ou “descer o Morro” e iniciar
a construção de suas identidades como trabalhadores. Como aponta Guedes (1997),
apesar de ainda não serem homens, nessa idade, o rapaz precisa selecionar de que
maneira ele quer ser reconhecido pelos demais. Para essa escolha há uma forte
influência do conjunto de ideias-valores obtidos no mundo familiar. Assim como
apontado pela autora, começar a construir uma identidade de homem/trabalhador é não
ser rotulado negativamente pelos seus pares. No caso empírico apontado por Guedes
(1997), o ritual de iniciação acontece no momento do alistamento militar. Entretanto,
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como Cabeção ressalta, o rito de passagem importante para esses rapazes é “descer do
Morro”, momento em que eles começam a aprender a ideia de que trabalhar significa
“se sacrificar” pela família.
Em um determinado dia, quando passou um carro da Polícia Militar perto do
ponto, comentei com Cabeção que os policiais pareciam vigiando os mototaxistas. Ele
me disse que aquilo não era nada perto do que eles sofriam no início. No momento em
que acompanhava o trabalho dos mototaxistas, a motocicleta dele tinha 150 cilindradas,
mas, de acordo com ele, na época da criação do ponto eles só tinham “bizinha” (em
referência ao modelo Honda Biz) ou outra moto “fraca”. Naquela época, se chegassem
perto do shopping ou outro lugar do centro da cidade eles eram perseguidos pela polícia.
Suas motos eram constantemente apreendidas. Por outro lado, como ressalta Cabeção:
“antes era mais tranquilo, era só pagar uma pizza para os policiais do depósito que
conseguíamos nossa moto de novo”. Essa tranquilidade ficou ameaçada não somente
porque eles mudaram o ponto de lugar, passando para uma localidade mais visível para
a população, mas por que agora eles precisavam lidar com diversas instituições de
segurança pública que, muitas vezes, lhes davam ordens diferentes sobre o que era
preciso fazer para se manterem naquele espaço.
A decisão de mudar o ponto de lugar foi tomada pelos mototaxistas em
conjunto. Contudo, a ideia principal não era ampliar o número de passageiros, mas, sim,
fugir do estereótipo de que eles “serviam aos traficantes”. Como disse, esse olhar
exógeno e superficial do fazer dos mototaxistas, que procura associar o seu trabalho ao
tráfico, muita das vezes, é representada por uma categoria: mototralha. Essa palavra
procura ressaltar que esses homens não utilizam da moto para seu sustento e trabalho,
mas, sim, para comprar e vender drogas. Mudar o ponto de lugar para a Praça do Rink
era uma maneira de se tornarem vistos a fim de enfrentar esse estereótipo construído por
aqueles que se julgam familiar a realidade vivida pelos mototaxistas, só que, na verdade,
destoam socialmente desse mundo.
Quem me contou a história da mudança do ponto de moto táxi para a Praça do
Rink foram DK e NX. Ambos começaram a trabalhar como mototaxistas um pouco
depois da criação do ponto. DK era “cria do Morro”, cresceu junto com Carlos, Revu e
Cabeção. Já NX foi morar lá por volta dos seus vinte anos. Eles me falaram de um dia
em que estavam no Gorongosa e um homem foi morto por lá. Nesse dia, “os caras” (em
referência aos traficantes) subiram na moto com arma para fugir da polícia. NX lembra
da sensação de pilotar rápido entre os carros com alguém segurando dois fuzis na sua
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garupa. Ele me contou que não queria ter dado fuga a eles, já que ele não tinha nada a
ver com aquilo, mas não tinha muita escolha. DK disse que, quando o ponto era nesse
bar, “os caras” frequentemente subiam na moto com armas para ir ao Morro ou fugir da
polícia. No dia em questão, todos foram parar na delegacia. Os mototaxistas tiveram
muita dificuldade para explicar para o delegado que não estavam auxiliando os
traficantes e só queriam trabalhar. Rottweiler e Thomaz conseguiram convencer o
delegado, mas sua ordem era para que colocassem o ponto de moto táxi mais para
dentro da rua, próximo a subida do Morro. Mais uma vez, era uma tentativa de esconder
aquilo que não suportam e nem querem que seja visto como componente da paisagem
social do Centro da Cidade.
No dia seguinte, segundo eles, a decisão que tomaram coletivamente foi outra.
Resolveram parar as motos numa esquina da praça do Rink. Rottweiler e Thomaz se
dispuseram a explicar para o delegado a mudança. Mesmo sem gostar muito, o delegado
aceitou a troca e disse que ficaria vigiando cada um deles. Segundo NX, foi a única
maneira que eles conseguiram achar para “trabalhar tranquilo” e mostrar que não
estavam “dando moral para traficante”96. A intenção dos mototaxistas era se serem
vistos para mostrar que eram trabalhadores, maneira pela qual eles gostariam de ser
reconhecidos, não só por aqueles que moram no Morro do Estado, mas pelos demais
niteroienses.
Desde o primeiro dia no novo ponto eles conseguiram aumentar o movimento, já
que começaram a atender uma nova clientela para além da que iria “subir o morro”. No
segundo dia, uma quarta-feira, NX disse que apareceram uns “guardinhas” querendo
impedí-los de ficar por lá. Os mototaxistas argumentaram que o delegado os havia
deixado ocuparem aquele espaço. Depois disso, NX conta que “os guardinhas pararam
de encher o saco”. Ele afirmou ainda que: “se a gente fosse perguntar se deixavam a
gente ficar aqui, a primeira coisa que iriam dizer era não”. Isto é, NX e os demais
mototaxistas sabiam que apesar de o Morro do Estado estar localizado dentro do espaço
reconhecido como Centro da Cidade, a presença dos moradores daquela região tende a
ser tolerada no entorno da “comunidade”. A necessidade de ocupação do espaço era
essencial para que eles pudessem garantir a continuação do trabalho. Estar presente no
Centro da Cidade era uma maneira de tentar fazer com que a informalidade não fosse
associada à criminalidade. Serem visto enquanto trabalhadores pelas agências de
96Dar moral é uma gíria carioca, também usada pelos mototaxistas, que significa reconhecer a
importância de alguém
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controle do Estado e pela população em geral era uma maneira de tentar controlar a
moralidade que, por vezes, se relaciona à sua ocupação, principalmente, por falta de
uma regulação formal (Pires, 2011).
Todas as decisões eram tomadas coletivamente, desde a mudança do ponto até
quem começaria a corrida. Quando eles mudaram de colete, por exemplo, foi uma
decisão que demorou, pelo menos, um mês para sair do plano das ideias. Lembro que
eles não conseguiam concordar em uma só cor. Um grupo queria azul, outro queria
vermelho e Alison cismava no rosa. No final das contas o colete ficou na cor laranja e
num tecido de nylon um pouco mais barato. Quem fez contato com a empresa para fazer
os novos uniformes foi Rotweiler. Eu estava lá no dia da distribuição das camisas.
Cheguei junto ao Felipe, que ficou em dúvida para escolher. A primeira que ele
descartou foi a de número 06. Como botafoguense que sou disse que essa camisa iria lhe
dar sorte, já que grandes atacantes do meu time já jogaram com ela. Mesmo sendo
flamenguista, ele escolheu esse colete, talvez mesmo para me agradar. Depois que a
vestiu, DK e Hugão ficaram gozando de sua cara, por que o número 06 no filme “Tropa
de Elite” era um soldado que fazia tudo errado. Ele, meio cabisbaixo, comentou comigo:
“era por isso que não queria essa”.
Hugão tinha escolhido a de número 10, em referência ao número da camisa de
Ronaldinho Gaúcho. Ainda em tom de brincadeira, ele comentou comigo: “Agora em
diante você só me chama de R10”. DK ficou com a camisa de número 7, por conta de
seu aniversário. Já que o filme “Tropa de Elite” era tão importante assim, perguntei
quem ficou com os coletes de número 01 e 02. A primeira ficou com NX e a segunda
com Rotweiler. Hugão e DK retrucaram dizendo que se fosse seguir o filme, a de
número 01 deveria ficar com Thomaz, que era “sério, mas sabia ser enfezado”. NX, por
outro lado, era mais “porra louca”, ou seja, às vezes não seguia as normas. Perguntei
sobre o colete 02, nenhum deles questionou a posse dele por Rotweiler.
Apesar das brincadeiras e gozações entre eles, os fundadores do ponto eram os
mais respeitados. Revu, Thomaz, Cabeção, Carlos e Rottweiler dividiam algumas
tarefas importantes de organização. Grande parte do tempo em que fiquei
acompanhando o trabalho deles, a responsabilidade de quem juntaria o dinheiro da
“diária” para dar à polícia e ao tráfico cabia a eles 97. Depois de um tempo e negociações
com a polícia, a tarefa ficou nas mãos de Rotweiler. Ele nunca me contou o porquê de
97Diária é a forma como os mototaxistas chamavam a quantia que davam informalmente aos policiais
para que lhes fosse permitido trabalhar na Praça do Rink. Tratarei desse assunto mais adiante.
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seu apelido, apesar de ter perguntado inúmeras vezes. Ele tinha uma tatuagem do
cachorro que o apelida no braço direito. Seu nome verdadeiro era Rudson (ao menos ele
se apresentou para mim assim). Ele possui cartões de visita com seu nome impresso,
apesar de poucos conhecerem a ele dessa forma. Quando indagado o porquê de colocar
o nome, ele me dizia que era para parecer “mais profissional”. Entre aqueles que tinha
sua faixa etária no ponto de moto táxi (pouco mais de trinta), ele era chamado apenas
por “Rot”. Depois de um tempo, até mesmo eu comecei a chamá-lo assim. Já entre os
mototaxistas mais novos, de pouco mais de vinte anos, ele poderia até ser chamado
como “chefe”.
Apesar das decisões serem tomadas coletivamente, Rotweiler era aquele que
possuía o papel de chefe, dava broncas e chamava a atenção daqueles que iam trabalhar
de chinelo e tomava a iniciativa para pagar “os canas”. Mesmo assim, todas as vezes
que eu perguntava se ele era o chefe, ele mudava de assunto. Afirmava sempre que as
decisões eram coletivas. Thomaz, ao contrário dele, era mais quieto. Poucas vezes
falava. Eu mesmo nunca o vi tão irritado, como os demais mototaxistas falavam que ele
poderia ficar. Quando estava no ponto, não entrava nas brincadeiras, comentava apenas
sobre as “baladas” do final de semana, os “combos de vodka” e os “bailes”. Seu horário
de preferência para “rodar” era no final da tarde e início da noite. Rotweiler, por outro
lado, trabalhava durante a manhã e início da tarde, já que a noite ele trabalhava
entregando pizza.
Miguel, Luan, Zezinho e Boca eram os mais novos do ponto. O último era o
mais velho entre eles, com apenas 22 anos. Zezinho e Boca eram os que passavam a
maior parte do tempo fazendo gozações entre si e dos outros. As brincadeiras giravam
em torno de assuntos como flatulências, falta de banho, roupas, brigas, mulheres e
drogas. Revu, NX, Edson e Alison, por vezes, entravam na zombaria. Por exemplo,
quando Zezinho e Boca implicavam com Alison, Edson e NX - falando que eles
“lambiam saco” (referência ao uso da cocaína que, durante um tempo, passou a ser
vendida em saquinhos de sacolé) - esses três revidavam falando que Boca “não pegava
ninguém”. O clima de brincadeira e risada era constante, mas isso não significava a
ausência de conflitos.
As principais confusões aconteciam por dois motivos. Um deles era quando
alguém deixava de pagar a “diária dos canas”, assunto que será tratado mais adiante. O
segundo motivo acontecia quando alguém desrespeitava a ordem de quem deveiria fazer
a corrida. Conforme mencionado, essa organização era feita por uma prancheta, que
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ficava pendurada num poste, junto a uma caneta. À medida que cada um a chegava,
deveria colocar a inicial do seu nome ou apelido na tabela disposta na prancheta. Como
disse, assim que chegava algum passageiro, os demais gritavam “olha o vez”, para
alertar aquele que deveria começar a corrida. A confusão se dava quando algum
mototaxista “roubava o vez”, ou seja, via o passageiro chegando e iniciava a corrida,
sem respeitar a ordem da prancheta.
Alison, por exemplo, “roubava o vez” constantemente. Entretanto, por conta de
seu jeito brincalhão e “boa praça”, a confusão não demorava muito. Ele esperava os
demais mototaxistas começarem a se distrair, por conta de alguma conversa ou
brincadeira, e vigiava quem se aproximava. Caso não fosse um passageiro usual, ele
chamava o mesmo para um canto para negociar o preço. Quando os demais viam, ele já
estava retirando sua moto do estacionamento, improvisado na esquina. Os gritos de “não
é sua vez não” e “tá vacilando ai” não o impedia de começar a corrida. Por vezes, ele
retribuía as reclamações com uma careta ou alguma fala em terceira pessoa: “deixa o
Alison em paz”. Quando voltava, os demais avisavam “está se fazendo de idiota, hein,
Alison”. Ele, por sua vez, inventava alguma história de que conhecia o passageiro e caía
na risada.
No entanto, nem sempre a situação de “roubar o vez” era tão tranquila,
principalmente, quando envolvia pessoas que já tinham algum tipo de atrito. Assim
como Alison, Edson também era reconhecido por não respeitar a ordem da prancheta.
Em determinada época, ele estava fazendo isso tantas vezes que o pessoal do ponto
dizia que ele estava “dando uma de Alison”. Numa tarde tanto quanto monótona, Edson
“roubou o vez” de Zezinho, enquanto este conversa com o Boca, encostado na grade.
Quando viu seu colega ir embora com uma passageira, ele gritou “vai morrer, hein, Ed.
Vou quebrar sua cara”. Para além do conflito em relação ao “vez”, Zezinho ameaçava
comumente aqueles com quem costumava ter conflitos. Eu só fui entender isso depois.
Quando Edson voltou, Zezinho foi discutir com ele. Edson se defendeu, falando que não
sabia que ele estava no ponto. Zezinho xingou o parceiro e partiu para cima, a fim de
lhe dar um soco. NX e Alison tiveram que separar os dois. Zezinho foi começar uma
corrida e não voltou mais. Não sei qual era o motivo do atrito entre Zezinho e Edson,
mas sabia que sempre que aquele agente estava envolvido, os conflitos pareciam ser
mais intensos, contendo ameaças e possíveis brigas físicas.
Foram poucas as vezes que vi os mototaxistas brigando fisicamente. Os conflitos
ficavam mais no plano dos xingamentos, razão pela qual poderiam ser rapidamente
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transformados para alguma brincadeira. Na teoria antropológica, o trabalho comumente
associado ao se falar de relações jocosas é o de Radcliffe-Brown (1973). Para esse
autor, esse fenômeno está associado à distância estrutural que é mantida por meio das
relações jocosas. Ao mesmo tempo em que as brincadeiras aproximam, elas mantém o
equilíbrio presente na estrutura social, principalmente, por conta das diferenças
geracionais (Radcliffe-Brown, 1973, p 137). Entre os mototaxistas, as zoações e
brincadeiras em volta daqueles que “roubavam o vez” eram uma maneira de impor uma
sanção moral ao colega que não estava respeitando a regra da prancheta. Por conta
disso, acredito que as brincadeiras entre os mototaxistas se aproximam da análise
realizada por Robert Lowie (1920). O autor ressalta que relações jocosas possuem a
“função moral” de se controlar os valores do grupo. Nesse caso, aquele que não respeita
as regras é passível de serem ridicularizados perante o grupo:
“A man’s jokers are also his moral censors. If he has in any way transgressed
the tribal code of ethics or etiquette, a joker will suddenly confront him on a
public occasion and twit him with it aloud so that he feels like sinking into the
ground with shame. Yet he has no redress but to await a chance for requital.”
(Lowie, 1920, p. 100)

No caso dos mototaxistas, as brincadeiras funcional como sanções morais que
serviam para ridicularizar aqueles que não respeitavam as regras estabelecidas, não só
em relação “ao vez”, mas também ao uso do colete ou ir trabalhar de chinelo, por
exemplo. Por conta disso, as zoações estavam voltadas para, de alguma maneira, ferir a
masculinidade do homem/trabalhador, como, por exemplo, nos casos descritos acima:
acusar aqueles que usavam cocaína de “lambedores de saco”; rotular os solteiros de
“não pegar ninguém”; e imputar ao mototaxista a categoria de “vacilão”, ou seja, aquele
que não observa as regras e, por isso, não pode ser reconhecido como “sujeito homem”
(Lyra, 2013).
Apesar dos eventuais conflitos, o clima entre eles era de “camaradagem”. Eles
compartilhavam muitas coisas. Quando alguém comprava um cigarro a varejo, por
exemplo, era divido com os demais. O mesmo acontecia com comida e biscoitos.
Aqueles que se negavam a repartir não eram bem visto pelos demais. Isso acontecia
com Vi, um senhor de mais idade, com quase 60 anos, que nunca compartilhava seus
lanches. Quase ninguém conversava com ele. Ele era o mais sério dali, geralmente
ficava quieto e separado dos demais.
Para beber água, os mototaxistas pegavam uma garrafa de dois litros e enchiam
no bebedouro do prédio pertencente à UFF, que ficava em frente ao ponto. Todos
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bebiam no gargalo, sem copos. Também era comum a divisão entre eles para comprar
uma Coca-cola, principalmente nos dias de muito calor. Foi comecei a partilhar bebida e
comida com eles que passei de “estagiária do delegado” a “menina da UFF”. Quando
eles começaram a se acostumar com minha presença, comecei a entender melhor que o
trabalho ali tinha um lugar central na constituição da identidade desses agentes, como
veremos a seguir.

5.1 - Trabalho como valor moral

Algumas vezes pude presenciar agentes do Estado tentando obstaculizar o
trabalho dos mototaxistas. O dia 21 de agosto de 2018 foi, certamente, um dos dias mais
importantes dentre esses. A descrição inicial dos acontecimentos desse dia foi relatada
na introdução da tese. Parecia um dia como outro qualquer. Eu estava conversando com
Hugão no ponto. Também estavam lá Edson e Miguel. Os policiais civis apareceram,
revistaram os mototaxistas, pegaram seus celulares e começaram vasculhar seus
aparelhos, sem apresentar nenhum mandato policial. Além disso, encaminharam-nos
para a delegacia, numa van com mais de 22 mototaxistas. A minha primeira reação foi
começar a filmar aquela cena. Descontentes com minha atitude, os policiais me
coagiram a apagar a filmagem, ameaçando, inclusive, me levar junto com os rapazes.
Por conta da pressão, acabei apagando, mas consegui acompanhar os comentários
realizados pelo entorno, feitos por ambulantes e demais moradores do Morro do Estado.
Escutar essas conversas foi essencial para começar a problematizar o quanto o trabalho,
enquanto valor moral, era importante para a construção da identidade desses agentes.
Como também ressaltei na introdução, que esse dia em especial foi importante
para a definição do lugar que eu pertencia no campo. Conforme mencionado a pouco,
no início de minha relação com os mototaxistas eu era reconhecida como a “estagiária
do delegado”. Rotweiler dizia que esse apelido foi dado porque o delegado começou a
saber de detalhes do que acontecia por ali e no Morro a partir do momento que comecei
a frequentar o ponto de moto táxi. Como se vê esse codinome refletia a preocupação que
esses agentes possuíam frente a qualquer possibilidade de repressão por parte dos
agentes do Estado que se ocupavam da regulação do espaço público. Dada as inúmeras
instituições e agentes que podem se faziam presentes para cobrar regras ou leis, os
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mototaxistas não conseguiam construir relações de previsibilidade das regulações
informais dessas instituições. Por conta disso, os receios e apreensões eram constantes,
inclusive, sobre a presença de pessoas novas e diferentes que começavam a frequentar
aquele ambiente.
Conforme mencionado, depois de um tempo comecei a ser vista como “menina
da universidade”. Entre aqueles com quem tinha mais proximidade poderia ser
chamada, ainda, de “amiga” ou “prima”, formas como eles nomeiam as mulheres com
quem estabelecem relações amistosas. Entretanto, minha presença ainda não era
plenamente aprovada por todos mototaxistas. Como descreverei a seguir, um deles
chegou a me expulsar do ponto em um determinado dia. Por conta disso, meu
comportamento naquele dia 21 de agosto parece ter sido essencial para, finalmente, ser
aceita entre eles. Tenho consciência de que não é função de um antropólogo filmar a
ação de policiais reprimindo os seus interlocutores. Tomar aquela atitude, meio que por
impulso, poderia surtir efeitos para meu trabalho, inclusive negativos. Todavia, olhando
com distanciamento, entendo que minha conduta foi importante para que meus
interlocutores percebessem que eu não era apenas uma menina branca, universitária que
estava ali para atrapalhar o seu trabalho. Pelo contrário, estava entre eles para entender
um pouco mais sobre o que eles faziam.
Naquele dia 21 de agosto de 2018, quando saí da delegacia que ficava a poucos
quarteirões da Avenida Amaral Peixoto, voltei para a Praça do Rink a fim de conversar
com os mototaxistas que poderiam estavam por lá. Achei que não teria mais nenhum
movimento de apreensão na Praça do Rink. Mas, chegando lá percebi que os guardas e
policiais do projeto “Niterói Presente”98 apreendiam motos estacionadas irregularmente
e paravam alguns motociclistas. Havia dois carros do “Niterói Presente” e dois da
Guarda Municipal. Eles estavam aguardando o guincho voltar. Além disso, dois
policiais civis a paisana olhavam os carros que estavam estacionados por ali. Durante os
dez minutos em que estava observando, passaram cinco motociclistas e somente dois
rapazes foram parados, ambos negros. Alison, um dos mototaxistas mais velhos, com 45
anos, estava conversando com um guarda. Depois disso, sentou-se ao meu lado, nos
bancos improvisados com pedras. Contei que estava lá no início da batida policial, que

98O programa Niterói Presente é custeado pela Prefeitura a fim de contribuir com o aumento do
policiamento na cidade. O Policiais Militares são credenciados a atuar nos bairros de Icaraí, Santa Rosa,
Centro, Fonseca, São Francisco, Charitas e Jururuba. http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=5636:2019-01-07-19-57-34Visto em Janeiro de 2020
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tinha tentado filmar, mas acabei apagando a filmagem, por conta da pressão dos
policiais que diziam que tomariam meu celular e me prenderiam.
Alison estava visivelmente preocupado, não estava rindo, nem fazendo piadas
como de costume. Essa foi uma das poucas vezes que o vi sério. Depois que me
escutou, disse: “Você é uma da gente mesmo, hein?”. Naquela hora me senti alivida ao
ter ouvido aquilo. Estava apreensiva de ter errado ao tomar a atitude de gravar os
policiais, mas com a fala de Alison percebi que minha ação tinha sido aprovada entre os
meus interlocutores. Ele também percebeu meu tom de revolta quando contava a
respeito da revista que os policiais fizeram, obrigando os mototaxistas a entregarem o
celular. Alison contou que Luan e Cabeção foram pegos no campo da comunidade e
levados para a delegacia. Disse, também, que, para não causar problemas, seu filho,
Luan, jogou o celular no mato quando viu os policiais perto.
Um senhor se aproximou de nós enquanto conversávamos. Parecia amigo de
Alison. Ele disse que os policiais ainda estavam apreendendo. Comentei que os vi
apreendendo dois rapazes negros, enquanto liberaram três outros rapazes, todos brancos.
O senhor, que por conta dos cabelos brancos aparentava ser idoso, disse: “Branco
correndo é atleta, preto correndo é bandido”. Nesse momento chegou uma senhora e
perguntou se estava tendo mototáxi. Respondi que não, por conta das apreensões
policiais. Ela, então, falou: “Poxa, estou atrasada para buscar meu filho na creche”.
Agradeceu-nos pela informação e seguiu em passos apressados em direção ao Morro.
Pedi licença a Alison e fui até uma das barraquinhas de camelôs, localizadas ao
redor da praça. Havia duas mulheres com sacolas perguntando o que estava acontecendo
para o senhor que vende carregador de celular. Ele respondeu que era uma operação do
programa “Niterói Presente”. Uma delas, meio sem acreditar, perguntou: “Por isso que
não está tendo mototáxi?!”. O rapaz confirmou que sim com a cabeça. As senhoras com
as sacolas se aproximaram dos guardas e policiais que estavam com o colete do referido
programa e reclamaram para que todos escutassem: “Niterói Presente? Niterói presente
atrapalhando minha vida! Prendendo trabalhador e atrapalhando trabalhador”.
A fala indignada dessa senhora põe em evidência a representação que faz de si
mesma e dos mototaxistas enquanto trabalhadores. Essa identificação, porém, parecia
não ser compartilhada pelos agentes de segurança pública, haja vista que o fato do
serviço do moto táxi não ser uma atividade regularizada perante o Estado, faz com que
muitos acreditem que aqueles que a exercem não podem ser chamados de trabalhadores.
Mesmo assim, o trabalho enquanto valor moral é importante para a identidade social dos
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mototaxistas (Guedes, 1997). Segundo a autora, a construção do homem/trabalhador
leva em conta a ideia do “sacrifício” realizado por meio do trabalho e, também,
considera o trabalho como valor moral central na identidade social do agente.
Entretanto, esse reconhecimento não deve ser realizado somente pelo próprio agente,
mas, principalmente, perante seus pares. Dessa maneira, as reclamações das senhoras
foi uma maneira de reconhecer que os mototaxistas são vistos pelos demais moradores
da “comunidade” como trabalhadores e, não, como “vagabundos” ou “bandidos”99
(forma que os policiais e outros usuários do trânsito reconhecem os mototaxistas). Por
isso, a discriminação que elas sofrem por serem moradoras do Morro do Estado (não
tendo acesso a serviço de transporte, por exemplo), também recai aos mototaxistas, que
não só fazem parte desse mundo, mas prestam serviços a essa comunidade.
No meio da movimentação de apreensão das motos, percebi que um senhor de
colete amarelo (adotado pela Postura Municipal) estava me olhando muito, como se
tentasse reconhecer de onde eu era. Lembrei que ele foi comandante da Guarda
Municipal de São Gonçalo, quando fiz a pesquisa da minha dissertação de mestrado por
lá. Aproximei-me dele e o cumprimentei. Ele perguntou se eu era amiga da Joelma,
colega da universidade que fazia pesquisa na mesma instituição. Respondi que sim. Ele
sorriu e perguntou como tinha ficado a nossa pesquisa. Disse que publicamos dois
livros. Ele continuou sorrindo, mas parecia não querer continuar a conversa. Falei que
estava ali fazendo minha pesquisa de doutorado, observando a importância do mototáxi
para a mobilidade urbana. Ele ficou visivelmente sem graça, tanto que chamou outra
senhora de colete amarelo para me apresentar. Ele disse que eu fazia pesquisa na
Guarda quando ele era comandante. O Interrompi e reiterei que, naquele momento,
estava fazendo uma pesquisa sobre a importância do mototáxi. Falei que as
comunidades não têm acesso a transporte público e, por isso, aquele era um meio de
condução importante para muitas famílias. A senhora comentou que reconhecia a
importância, mas seria melhor se fosse regulado para não passarem por isso. Segundo
ela: “como não é legal, estamos aqui fazendo nosso papel”. Disse a ela que três senhoras
haviam passado por ali para ir até a creche buscar seus filhos, mas tiveram que subir a
pé, já que não tinham transportes.
Enquanto estava conversando com a senhora de colete amarelo, uma moto,
modelo Honda Bis, foi derrubada enquanto era rebocada. Ela parou de conversar
99Assim como mostra Guedes (1997), “vagabundos” e “bandidos” são os pares antitéticos importantes
para a construção de uma identidade contrastiva em relação aos trabalhadores.
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comigo para acompanhar. Fiquei observando de longe. O motociclista dono do veículo
apareceu. Era um rapaz branco, trajando chinelo, bermuda, camiseta e boné. Quando viu
seu veículo caído no chão, foi conversar com um dos policiais do “Niterói Presente”.
Aproximei-me de Revu, um dos mototaxistas fundadores do ponto. Ele havia descido a
pé, sem a moto. Estava próximo aos bancos improvisados feitos de pedra. Ao lado dele
estavam um rapaz e uma moça, que eu já tinha visto trabalhando no ponto de jogo do
bicho. Cumprimentei a todos. Revu me contou que um morador o avisou quando estava
descendo de moto e que, por isso não estava na delegacia também. O rapaz ao seu lado
comentou:
“Puxa a placa dessas 660 [modelo das motocicletas da polícia militar] e
vê qual a última vez que elas fizeram revisão. São todas fudidas também.
E querem cobrar. Eu tenho uma moto também. Se fizessem isso com a
minha ia fazer um fuzuê. Tem um cara branco conversando ali com o
polícia, parece ser amigo dele. Ele tá de chinelo. Vai ser apreendido
também? [Logo após o comentário o rapaz branco que estava de chinelo
terminou de conversar com o policial, pegou sua Honda Biz e foi
embora]. Ai, tá vendo, acabou de sair.”
O rapaz em sua fala denuncia uma prática policial da qual, provavelmente, já foi
vítima. Trata-se da “tiragem policial”, retratada por Kant de Lima (2019), que se trata
de um enquadramento da pessoa de acordo com diacríticos que remetem ao seu status
social e econômico. Segundo enfatiza o autor, é de acordo com essa primeira
identificação que os policiais determinam de que maneira a lei será ou não cumprida.
No caso em questão, o rapaz branco e de chinelo, por não se caracterizar com o
enquadramento policial comumente realizado em blitz, conseguiu passar sem nenhuma
sanção policial. Nesse sentido, as ações dos policiais não foram motivadas pelas
pendências nas documentações das motos dos mototaxistas e, sim, pelo “faro policial”
(Albernaz, 2015). Por meio desse expediente os policiais ratificam não só suas
autoridades perante os demais (principalmente, diante daqueles que são alvo de
opressão dos agentes do Estado), como, também, reafirmam e reproduzem a própria
política institucional de sua corporação sobre seus alvos preferenciais (Albernaz, 2015,
p. 98).
E seguia a reclamação dos moradores do Morro do Estado. A moça que se
encontrava próximo a Revu e seu amigo comentou: “Prendem tudo trabalhador. Depois
eles vão ficar sem moto e vão fazer o quê? Quando rouba, reclama. Quando trabalha,
reclama”. Uma senhora que estava próxima nós e escutou a conversa, se aproximou dos
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guardas municipais e perguntou se as motos estavam rodando. Um dos guardas
respondeu que não. Ela, então, começou a gritar para que todos escutassem: “Então vão
ter que colocar uns Uber aqui para a gente subir. Como é que vamos subir? Se trabalha
prende, se rouba prende. Assim fica difícil”.
Os guardas começaram a guinchar um carro que estava parado sem autorização
numa vaga de idoso. Era um veículo de um camelô, amigo dos mototaxistas, que havia
sido levado junto para a delegacia. Os agentes pareciam estar com dificuldade de fixar o
guincho e, por isso, balançavam o carro. Eu, Revu, seus dois amigos e a senhora que
estava reclamando assistimos os guardas quase virando o carro do camelô. Revu pediu
para que eu filmasse. Começamos a gritar: “Tá virando carro de trabalhador!”. O coro
continuou com a ajuda dos demais camelôs na rua. Os guardas e policiais vendo a
movimentação pararam de empurrar o veículo. Enquanto o carro estava sendo rebocado,
a assessora de um vereador (que já tinha visto em movimentos cicloativistas) chegou
filmando e contestando os policiais do programa Niterói Presente. A senhora que estava
próxima de nós, nos bancos improvisados do mototáxi, seguia reclamado:
“Se vai trabalhar é roubado, se vai roubar é preso. Na operação que
aconteceu domingo passado, os cana pegaram dois mil reais num barraco
lá no 30 [localidade no Morro do Estado]. Eles quase arrebentaram
minha porta. Só não arrebentaram porque minha mãe gritou. Um primo
meu tinha ganhado um celular de dia dos pais e na noite de domingo pra
segunda os cana pegaram o celular dele. [os policiais e guardas
começaram a ir embora, depois de rebocarem o carro do camelô]. Ai, tá
vendo? Já tão indo. Vão pro inferno todos vocês. Deus é mais”.
A fala dessa senhora e dos demais moradores do Morro do Estado que
acompanhavam a atuação dos agentes do Estado não só veicula somente uma
reclamação diante aquilo que viam, mas também contesta o não reconhecimento dos
moradores do Morro do Estado enquanto sujeitos de direitos. Como mostra Luís
Roberto Cardoso de Oliveira (2002), o respeito a direitos no Brasil está relacionado a
manifestações de consideração e deferência. Desse modo, aquelas pessoas que não são
identificadas em nossa sociedade como possuidoras de uma “substância moral digna”
não tem garantidas para si o reconhecimento dos direitos de cidadania. Isso significa
dizer que os moradores do Morro do Estado (mototaxistas, inclusive) não são
reconhecidos pelos agentes do Estado como pessoas possuidoras de uma substância
moral característica de pessoas que merecem o reconhecimento dos direitos e, por isso,
não lhes são garantidos o transporte, o trabalho formal e nem a necessidade de mandato
policial para receber qualquer tipo de revista.
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Voltando à situação que estava descrevendo, assim que os policiais foram
embora, os mototáxis voltaram a aparecer. Chegaram DK, Thomaz, Cabeção e Miguel.
Esses dois últimos tinham acabado de sair da delegacia. Uma parente de Edson passou
por ali para pegar o capacete. Disse que ele estava bem, já tinha ido para casa. Cabeção
comentou que no dia seguinte eles poderiam pegar suas motos. Aqueles que estavam
sem pendências na documentação teriam que pagar apenas o aluguel do depósito por
conta da noite em que o veículo ficou por lá. Thomaz disse que já sabia que ia acontecer
essa operação, já que na última semana tinha acontecido uma parecida no ponto de moto
táxi do Morro do Cavalão. O clima estava tenso, as brincadeiras costumeiras entre eles
não aconteciam, conversava-se pouco e só se falava era sobre o ocorrido naquela tarde.
Estava anoitecendo, mesmo assim, Revu se levantou e disse que ia pegar a moto para
trabalhar. Comentei: “Mas já Revu?!”. Ele me disse: “É, não podemos dar mole”.
Thomaz e DK começaram a fazer suas corridas. Mesmo perante diversos insultos
morais sofridos (Roberto Cardoso, 2012)100, os mototaxistas voltaram a trabalhar logo
depois que os policiais e demais agentes do Estado se foram. A fala de Revu ao
enfatizar que eles não podem “dar mole” significa que mesmo diante de tal situação é
preciso se sacrificar para conseguir o sustento da família (Guedes, 1997).
Pouco tempo depois, Felipe, também mototaxista nos horários de intervalo do
trabalho, passou por lá de carro e me ofereceu carona para casa. Aceitei. No caminho
conversamos sobre o que aconteceu. Ele me contou que eles possuem um grupo de
whatsapp com os mototaxistas e “os caras do morro”. De acordo com ele, nesse grupo
os traficantes pedem favores como, por exemplo, vigiar “os canas”, trazer “quentinha” e
levar alguma encomenda. Felipe tinha enfatizado que achou estranho todo mundo sair
do grupo, um atrás do outro. Por isso, deduziu que tinha acontecido algo. Disse que,
provavelmente, “os canas” pegaram os celulares para ver se achavam “algum rabo
preso” dos mototaxistas. Caso tivesse algo que pudesse incriminá-los, ficariam na
delegacia mesmo. Contei para ele com detalhes tudo que observei. Disse que tentei
filmar, mas decidi apagar pois achei que os policiais estavam pressionando mais o
Hugão, Edson e Miguel por conta de minha atitude. Depois de tudo, ele comentou:
“Ai, agora você pode sentir na pele um pouco o que a gente vive. Você
podia ter causado uma cena lá por causa do que eles te fizeram. Mas, não
100De acordo com Luis Roberto Cardoso de Oliveira, insultos morais “embora se trate de uma agressão à
pessoa do ator efetivamente ofendido, e não se confunda com a perda eventualmente sofrida com a quebra
de contrato ou em decorrente de um ilícito civil [...] também se distingue de uma agressão física de
caráter criminal, que sempre deixa marcas palpáveis, facilmente identificáveis e percebidas como tais por
terceiros” (Roberto Cardoso, 2012)
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fez, tudo bem. Nada do que você fez ia afetar os caras [se referindo aos
seus colegas mototaxistas]. A gente tá acostumado. Sempre tem isso na
nossa vida. [ele ficou um tempo em silêncio]. Pow, eu sei que eles estão
fazendo o trabalho deles, mas é mó humilhação, mó esculacho”.
Fiquei sem saber o que comentar depois. Falei somente que estava indignada
com tudo que tinha visto. Ele parou numa oficina de moto que tinha próximo à minha
casa, disse que precisava ir ali conversar sobre sua moto. Desci e agradeci pela carona.
Fui embora para casa para anotar o que ainda estava fresco em minha memória. A todo
o momento a fala de Felipe me passava na cabeça. Ficava imaginando tudo o que eles
passam. Se eu (branca, de classe média e moradora da área universitária de Niterói), me
senti coagida a apagar o vídeo, imagina o que esses mototaxistas não passam em seu
cotidiano.
No momento em que escrevia meu diário de campo já associava os
acontecimentos do dia com as análises realizadas por Pires (2011) na etnografia junto
aos camelôs. Felipe utilizou a mesma categoria analisada pelo antropólogo para
descrever o que tais trabalhadores vivem em seu cotidiano. O fato de estar acostumado
com tal atitude demonstra que, para ele, tal infortúnio tornou-se uma “imprevisibilidade
previsível”, suscetível de acontecer diante a maneira como se da o acesso aos direitos no
Brasil (Pires, 2011, p. 148) O não reconhecimento desses mototaxistas enquanto sujeito
de direitos estava relacionado a esse insulto moral e físico, quase insuportável, realizado
pelos agentes de estado em prol de uma limpeza no espaço urbano. Cabe lembrar que
essa visão é compartilhada pelo entorno social do Morro do Estado, tal como ressaltei
no capítulo 4.
Portanto, acredito que os mototaxistas, a exemplo dos camelôs estudados por
Pires (2017), podem ser classificados como sujeitos precários. Mesmo que a legalização
do trabalho do moto táxi não passe pelos mesmos termos do direito administrativo que a
camelotagem, o que me leva a aproximar esses grupos sociais são as privações de
acesso igualitário ao uso do espaço público. Como é enfatizado pelo autor, essa
precariedade não está associada somente aos valores materiais, mas, também,
simbólicos representados por meio das desigualdades jurídicas a qual eles são expostos
em sua existência cotidiana (Pires, 2018; 2017).
A respeito do esculacho enquanto categoria sociológica, Pires relaciona essa
“imprevisibilidade previsível” com a prática de castração masculina, “tal qual produzida
da figura do eunuco (Pires, 2011, p. 152): “Na representação mítica mais recorrente,
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homens desprovidos de sua genitália seriam encarregados da guarda de haréns. Uma vez
mutilados, não ofereciam perigo moral e material a seus senhores” (Pires, 2011, p. 152).
Nesse sentido, de maneira simbólica, o esculacho seria uma forma de emascular o outro,
ferindo-o no ponto mais sensível de sua moralidade.
Pensando, ainda, na teoria de Guedes (1997), na concepção dos trabalhadores as
construções sociais do “homem” e do “trabalhador” acontecem juntas, principalmente,
“por estarem ambos ancorados numa determinada concepção de corpo masculino”
(Guedes, 1997, p. 312). Isso significa dizer que o vetor trabalho e a concepção de
homem possuem as mesmas representações que os caracterizam. Tomando esses
apontamentos em consideração, no caso dos mototaxistas, o esculacho sofrido por esses
agentes e a construção de sua identidade social enquanto homens/trabalhadores estão
mutuamente implicados. Nesse sentido, o esculacho realizado pelos agentes do Estado
que regulam o espaço público acontece porque não reconhecem os mototaxistas como
homens/trabalhadores, que “pegam no pesado” em sacrifício por sua família. De
maneira contrária, eles são vistos como “bandidos” ou “vagabundos”, pares antitéticos
que não compartilham dos mesmos valores do primeiro grupo.
Portanto, o estereótipo que acompanha o fazer do mototaxista como um agente
que trabalha a favor do tráfico ou, pelo menos, que está conivente com o que acontece
em relação ao tráfico de drogas nas “comunidades”, marca a relação dos meus
interlocutores com alguns agentes do Estado responsáveis pela regulação do espaço
público. Além disso, a relação entre os mototaxistas e os policiais militares também são
delimitadas pelas “diárias”, quantia pagas aos “canas” para que eles permitam a
utilização da Praça do Rink como ponto e para retirá-los de alguma blitz policial,
quando necessário. A outra forma de regulação informal é estabelecida pelos “Caras do
Morro”, maneira como eles chamam os traficantes que, segundo tais trabalhadores, são
“os donos do ponto”. A eles é guardada uma quantia semanal de 50 reais por
mototaxista e são os mesmos que determinam quem pode fornecer o serviço e qual o
preço para a “subida”. Na próxima seção, trataremos sobre esse último grupo.

5.2 - Regulação Informal dos “Caras do Morro”
A relação com “os caras do morro” são essenciais na regulação informal do
serviço de moto táxi. A comunicação dos mototaxistas e esses traficantes se dá por meio
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de um grupo de whatsapp e reuniões pessoais ocorridas entre eles. Esses agentes
decidem quem poderia fornecer o serviço a comunidade (os mototaxistas tinham que ser
“cria” do Morro e/ou morador antigo da comunidade) e qual seriam os valores da
“subida” e “descida”.
Lembro-me de um dia em que os mototaxistas decidiram aumentar o valor da
subida para o Morro. Durante grande parte da pesquisa o valor era três reais para subida
e dois para a decida. Em um determinado dia, cheguei ao ponto e encontrei um papel
impresso escrito: “Subida 4,00 reais”. Lembro de vários passageiros passarem por ali
reclamando em voz alta ou pararem para conversar com algum mototaxista para saber o
motivo do aumento. Havia, também, algumas pessoas que desistiam e iam até a Van,
que continuava no preço anterior. Nesse dia perguntei a Felipe o porquê do aumento.
Ele disse que a gasolina tinha aumentado e o valor que eles pagavam para a diária tinha
subido também. Por conta disso, resolveram passar a corrida para 4 reais. A diária é um
valor que eles pagam para a polícia a fim de poderem continuar a trabalhar. Perguntei se
era o dinheiro dos “caras do morro” que havia aumentado. Ele me respondeu: “Não, os
traficante estão de boa, eles deixam a gente trabalhar em paz”. Posteriormente, entendi
que o valor semanal que cada um paga à polícia havia aumentado de 15 para 25 reais.
Essa seria a motivação do aumento do preço da corrida para o Morro do Estado.
Uma semana depois, o valor da corrida havia voltado ao preço de três reais. Na
ocasião, perguntei o que aconteceu para eles mudarem de ideia e Hugão respondeu: “Os
caras do Morro não gostaram, o povo tava reclamando muito e eles mandaram abaixar”.
Nesse mesmo dia, duas mulheres se aproximaram do ponto de moto táxi e perguntaram
para NX, Revu e Rottweiler como fazem para se tornar mototaxista. NX perguntou
quem gostaria de se juntar a profissão. Uma delas, que estava segurando um capacete no
cotovelo, respondeu que era ela mesma que estava querendo saber. NX disse que o dono
daquele ponto fica “lá em cima” (fazendo referência ao Morro do Estado), mas que eles
mesmos se organizam. Aconselhou à mulher fazer a mesma pergunta no ponto que fica
em frente às barcas. Aproveitei a situação para perguntar a Rotweiler se o “dono do
ponto” não havia mudado, já que vi num jornal que o Morro havia voltado a ser
comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Ele me respondeu:
“O dono é sempre um só e é o mesmo dono há mais de 20 anos. O que muda
são os frentes. Os frentes mudaram há pouco tempo. O Dono do Morro está no
presídio em Porto Velho. Ele que manda em tudo, no moto táxi também”.
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Decisões importantes como, por exemplo, qual será o preço da corrida e quem
pode prestar o serviço de moto táxi são tomadas pelos “caras do morro”. Grande parte
do tempo em que estava fazendo trabalho de campo, “os frentes”, ressaltados pelo
Rotweiler eram do Terceiro Comando Puro (TCP). Durante esse tempo, contanto que o
preço da subida continuasse o mesmo e os vinte mototaxistas não se esquecessem de dar
o valor de 50 reais por semana para eles, pouca coisa era falada. Entretanto, no final de
2017 e início de 2018 o movimento de venda de drogas começou a diminuir e, por conta
disso, os traficantes resolveram sair do Morro. Nessa época, o número de assaltos na
comunidade aumentou. Lembro dos comentários dos passageiros falando que não
podiam mais deixar suas portas abertas. Recordo-me, também, de uma passageira
contando para outra que sua vizinha teve a televisão roubada, junto a todo dinheiro que
tinha em casa. No final da história, a senhora ressaltou: “Agora que o Morro não tem
dono, estamos a Deus dará”. Até mesmo os mototaxistas começaram a ficar apreensivos
com a situação. Em uma sexta-feira à noite Boca e Cabeção estavam no ponto e foram
abordados por dois caras que eles não conheciam. Ambos estavam armados. Cabeção
conseguiu subir na moto e fugir. Boca não teve a mesma sorte. Teve sua moto de 250
cilindradas roubada.
A presença de traficantes no Morro representava não somente a existência de
comércio de drogas, mas era visto pelos moradores, inclusive mototaxistas, como uma
figura capaz de administrar os conflitos e zelar pela comunidade, algo que, na visão
deles, não era realizado pelos agentes do Estado. Por conta disso, a falta de “dono no
Morro” era a manifestação de que a comunidade teria se tornado uma “terra de
ninguém”, ou seja, um lugar onde se pode tudo (inclusive, assaltar morador), visto que
não há quem implemente qualquer sanção punitiva.
No final de março de 2018, morava próximo ao Morro e escutei uns tiros à noite.
Pensei que, alguém havia ocupado a região. No dia seguinte, fui até o ponto para saber o
que tinha acontecido. Perguntei para Hugão e ele me respondeu que o pessoal do
Comando Vermelho (CV) havia invadido e mandado embora uns assaltantes que
estavam no Morro, mas não chegaram a ocupar. O assunto do dia girava em torno de
saber quem tinha pagado a diária dos traficantes. Durante a manhã do mesmo dia,
alguns traficantes do TCP que ocupam outra comunidade foram até lá para cobrar a
diária. Hugão e Thomaz diziam que não haviam dado o dinheiro. Edson, por outro lado,
afirmou que pagou com receio de ser tirado do moto táxi. Não estava entendendo muito
bem o que acontecia, por isso, perguntei e o Hugão respondeu:
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“Talitha, tem ninguém no morro, ninguém. Um povo de fora veio aqui pedindo,
eu não quis dar não. Se estivessem no morro, ia ser para o povo melhorar a
comunidade, parar de roubar. Mas, não tem ninguém”.

Thomaz completou:
“Deixa eles se resolverem. Se querem tomar o morro, vão lá e brigam, Ai
a gente dá o dinheiro. Eu não vou pagar, não. Depois outros caras sobem
o morro, vão querem cobrar de mim de novo”.
Poucas semanas depois, alguns traficantes do CV, finalmente, ocuparam o
Morro. Assim que mudaram os “frentes”, eles ficaram com receio de aumentar o valor
pago para os traficantes. Entretanto, eles conseguiram argumentar e manter o valor de
50 reais para cada mototaxista. Depois que assumiram, foi realizada uma reunião com
os mototaxistas. Os mototaxistas argumentaram que caso eles quisessem aumentar a
quantia paga, os mototaxistas argumentaram que teriam de diminuir o número de
pessoas no ponto. Como isso seria prejudicial para a comunidade e para os próprios
traficantes, no final, acabou se estabelecendo o mesmo valor.
Como dito, tanto para os mototaxistas, como para os demais moradores, o fato
de a comunidade ter algum “Dono” (ou seja, ser ocupada por traficantes de facções
armadas) é algo importante para evitar roubos, por exemplo. Além disso, são esses
“caras do morro” que ficam responsáveis por fazer festas para os moradores e
administrar os conflitos que possam acontecer por ali. Nessa reunião, os esses agentes
pediram 10 reais de cada mototaxista para fazer uma festa de dia das mães. Hugão, por
exemplo, contribuiu e com prazer, já que seria algo que faria “o bem” para os
moradores.
Em agosto de 2018, aconteceu novamente uma mudança no comando do Morro.
O TCP voltou a ocupar a comunidade, só que agora com outros “frentes”. Essa mudança
marcou o ponto, já que eles mudaram os mototaxistas. Fiquei sabendo da mudança pelo
Rotweiler. Assim que cheguei ao ponto ele me alertou: “Tem comando novo na área, Vi
e NX já rodaram”. Perguntei o porquê da mudança. Ele disse que os dois não eram
“crias do Morro” e que “os caras” determinaram que somente quem nasceu no Morro do
Estado poderia ser mototaxista. Não comentei no momento, mas percebi que Rotweiler
não queria falar pormenorizadamente sobre os motivos da expulsão dos dois.
Entretanto, refletindo um pouco sobre o passado de cada um consegui entender
melhor os motivos que levaram aos “caras do Morro” tomar tal decisão. Vi era um
senhor de quase 60 anos, que morava na comunidade há pouco mais de 10 anos. Ele era
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um cara de poucas brincadeiras. Constantemente comentava comigo que não gostava de
trabalhar por lá, já que seus colegas eram “crianças” (por conta das brincadeiras e
gozações). Além disso, reclamava muito dos “favores” que os traficantes pediam, como,
por exemplo, buscar comida e vigiar policiais. Por muito tempo ele foi motorista de
caminhão. Acabou sendo mototaxista porque foi mandado embora do emprego e, por
conta de sua idade, não conseguia mais emprego de carteira assinada. Ele me dizia que
já estava pensando em sair e trabalhar por conta própria de Uber.
NX também morava na comunidade há pouco mais de 10 anos. Não estava
desde a criação do ponto, mas acompanhou muita coisa por lá. Desde o início, era muito
aberto a me contar as histórias que aconteciam por lá e, ao contrário de Vi, gostava de
ser mototaxista. Antes de entrar no ponto tinha um emprego de carteira assinada
entregando produtos para uma farmácia. Porém, depois de ser despedido, decidiu
trabalhar “por conta própria”, já que lhe garantia mais dinheiro ao final do mês. Ele
queria guardar um dinheiro para pagar as dívidas do documento da moto e renovar a
carteira de habilitação. Lembro que NX fez uma postagem no Facebook cobrando a
prefeitura sobre a regularização do serviço de moto táxi. Várias pessoas chegaram a
compartilhar e até a Talíria, então vereadora de Niterói, chegou a entrar em contato com
ele. Ele estava bastante engajado com no movimento de regularização do moto táxi e,
também, chegou a reclamar comigo algumas vezes a respeito da subserviência que os
mototaxistas deviam ter para com os traficantes. Assim como Vi, NX também foi para o
Uber. Vendeu seu carro, sua moto e comprou um carro mais novo.
Essas mudanças foram importantes para que eu pudesse perceber que a
previsibilidade das relações dos mototaxistas com os “caras do Morro”, já que não
apresentava muitas surpresas para os agentes. Mesmo com a mudança de comando, as
decisões eram conversadas entre os mototaxistas e traficantes. Como informado, uma
das regras mais conhecidas era que só poderiam trabalhar no ponto quem fosse “cria da
comunidade” ou morador antigo de lá. Apesar de Vi e NX se enquadrarem nessa
segunda característica, ambos acabaram sendo expulsos para que dois rapazes com 18
anos pudessem assumir suas vagas. Entretanto, a eliminação deles não está meramente
relacionada a uma abertura de oportunidade aos mais jovens. Quando comentei com
outro mototaxista sobre a saída de NX e Vi, ele categoricamente respondeu: “NX deu
mole, já o Vi demorou a sair, ele é muito vacilão”. Desse modo, no tocante à regulação
informal dos “caras do Morro” a principal regra seria “não dar mole” e “não ser
vacilão”, ou seja, seguir os acordos estabelecidos entre os traficantes e mototaxistas e se
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responsabilizar por possíveis consequências, sejam elas boas ou ruins. Como mostram
Borges (2019) e Lyra (2013), ambas as expressões estão relacionadas ao não
cumprimento das regras pelos agentes. Nesse sentido, assim como no caso empírico do
tráfico de drogas em Senador Camará (Borges, 2019), “dar mole” é uma categoria
utilizada para responsabilizar alguém por não ter seguido alguma norma estabelecida e,
seguindo o vocabulário dos meninos estudados por Lyra (2013), vacilão era aquele
agente que não respeitava os princípios estabelecidos em jogo, tendo que arcar com as
possíveis consequências.
Além disso, como já ressaltado, a presença do “dono” no Morro era importante
para que os conflitos na comunidade fossem administrados. Sem essas figuras, não só
aumentava a quantidade de roubos na comunidade, como ficava estabelecida no
imaginário desses moradores uma sensação de abandono, já que, além desses agentes,
ninguém mais zelaria por aqueles que moram lá. Como pude perceber, “os caras do
Morro” não tratam os mototaxistas e demais moradores de forma anônima e impessoal,
ao contrário, eles são tratados pelo nome e pela posição social de trabalhador que
ocupam naquela comunidade (Dumont, 1979). Diferente que acontecia com as agências
estatais responsáveis pela regulação e controle do espaço urbano. É o que ressaltarei na
próxima parte.
5.3 - Regulação Informal dos “canas”
Ao contrário do que aconteceu com o preço pago aos “caras do Morro”, o valor
da diária pago aos “canas” variou algumas vezes. Assim que comecei a acompanhar o
trabalho entre os mototaxistas, o valor era de 15 reais semanais para cada um dos vinte
mototaxistas. Por volta do meio do ano de 2017, o valor aumentou para 25 reais.
Passado o final do ano, lá para março de 2018, o valor voltou a ser 15 reais. Essa última
renegociação foi feita com duas condições: eles não poderiam deixar de pagar até sextafeira de toda semana e o Rotweiler teria que passar a assumir o controle do dinheiro.
Anteriormente, o controle era revezado a cada semana entre Revu, Thomaz, Cabeção,
Carlos e Rottweiler, os criadores do ponto. Lembro-me de um dia próximo ao natal de
2017, uma quinta-feira, quando um carro da PM se aproximou do ponto de moto táxi.
Carlos foi até eles para conversar. Os “canas” estavam cobrando o dinheiro. Era de
responsabilidade de Carlos juntar naquela semana. Vi um dos policiais apontar para
Rotweiler, que estava sentado ao meu lado nos bancos improvisados de pedra. Carlos
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por sua vez, respondeu em voz alta: “Aqui não tem ninguém que cuida de ninguém, não.
A gente junta aqui e faz chegar na sua mão”.
Os mototaxistas faziam questão de mostrar que ali eles faziam uma autogestão.
Entretanto, apesar das principais decisões serem tomadas coletivamente, cada um ali
tinha um papel a desempenhar. Os policiais sabiam da liderança que Rotweiler tinha e,
por isso, pediram para que ele ficasse encarregado das diárias, a fim de que diminuísse o
atraso no pagamento. Quando se aproximava a sexta-feira, o clima de tensão tomava
conta do ponto. Os mototaxistas ficavam comentando quem ainda não tinha “feito o
dinheiro dos canas”, em referência àqueles que não tinham ido trabalhar na semana e,
por isso, não teriam pagado a “diária”. Alison era um que costumava se atrasar. Por
vezes, chegava ao ponto durante uma sexta-feira, pela manhã, falando: “tenho que fazer
o dinheiro dos canas ainda”.
Em uma determinada semana de março, quatro mototaxistas deixaram de pagar a
diária dos canas: Alison, Felipe, Joel e Motorista. Era um total de 60 reais faltando.
Naquela terça-feira, além de mim, estavam no ponto Miguel, NX, Genise e Fátima
(duas ambulantes e, também, amigas dos mototaxistas). Miguel estava xingando os
quatro que ainda não tinham pagado à diária. NX comentou que viu Alison num bar no
final de semana. Genise perguntou para que era esse dinheiro, Miguel respondeu:
“A gente paga um valor toda semana pros canas, para não dar problema
pra gente. Se a gente for parado numa blitz, é só falar o nome dos caras
que eles liberam. Mas, agora, como faltou grana, eles falaram que
qualquer coisa que acontecer pode dar treta. Por causa de 15 reais de
cada um. Não vai dar problema pra quem não pagou, vai dar problema
pra todo mundo. Porque eles falaram que não querem saber quem não
pagou. Queriam saber porque estava faltando 60 reais. Agora vai dar
problema pra todo mundo. Quando um não paga, todo mundo paga.”
A quantia paga aos “caras do Morro” trazia para eles tranquilidade durante o
trabalho. Os mototaxistas conheciam as regras que deveriam ser seguidas junto aos
traficantes, de modo que não havia muito espanto ou surpresa. O fato deles se
conhecerem por muito tempo e estabelecerem um tratamento familiar com esses agentes
também contribuíam para essa previsibilidade. Entretanto, a diária paga aos “canas” não
era encarada da mesma forma pelos mototaxistas. As incertezas e receios de serem
pegos em blitz ou terem suas motos aprendidas os acompanhavam durante o trabalho,
mesmo pagando essa quantia toda semana. Em suma, a diária não era sinônimo de que
nada poderia acontecer. Vi e NX, antes de serem expulsos do ponto, foram parados em
uma blitz e tiveram suas motos apreendidas, mesmo tendo acionado o nome do sargento
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para o qual pagam a diária. Um dos motivos para isso acontecer é porque as malhas
policiais, tais quais definidas por Kant de Lima (2019), possuem éticas policiais
distintas e, por isso, o agente acionado pode não possuir as mesmas relações ou formas
de conduta daquele que estava na blitz.
As diferentes malhas policiais também interferiam na maneira como as outras
agências estatais responsáveis pelo controle do espaço urbano se relacionavam com os
mototaxistas. A primeira vez que um representante do Estado esteve presente durante as
realizações do trabalho de campo foi em 2017. Num dia anterior, agentes da Secretaria
de Ordem Pública foram até o ponto de moto táxi e retiraram as placas que os
mototaxistas tinham colocado para identificar o local. No dia em que eu estava presente,
além dos fiscais de postura, havia também dois policiais e guardas municipais com
colete amarelo. Uma senhora da secretaria de Ordem Pública chegou falando com os
mototaxistas:
“Vocês não podem ficar aqui. Tem que ficar lá perto do morro. Eu sei
que vocês atendem um público importante, assim como o UBER. Eu sei
que há uma demanda, mas aqui na praça não é o lugar de vocês. Há um
projeto de lei trazido pela vereadora Priscila Nocenti para regularizar o
trabalho dos mototaxistas, mas enquanto não regularizar vocês não
podem ficar aqui. Se regularizar, vocês voltam e ficam com o ponto, tudo
certinho. Mas, agora não podem.”
A fala dessa agente do Estado enfatiza algo que já ressaltei nesse trabalho. A
presença dos mototaxistas na Praça do Rink parecia algo intolerável para a composição
da paisagem social do Centro niteroiense. Conforme ressaltei no capítulo anterior, de
acordo com Park (1999): “as distâncias sociais se mantêm apesar da proximidade
geográfica” (Park, 1999, p. 120). Park estudou Chicago e outras metrópoles para
mostrar que a cidade moderna é determinada pela geografia local e pelas rotas de
transporte. A respeito desse primeiro item, realça que, por meio de círculos
concêntricos, a configuração da cidade tende a colocar a periferia/subúrbio e o centro
comercial/de negócios em lados opostos. Segundo suas próprias palavras, o centro
urbano seria a cidade “par excellence”, o lugar de mais movimentação de pessoas e
negócios, que tende a se esvaziar à noite para voltar a lotar pela manhã. Tendo como
referência esse modelo de cidade moderna que impregna o imaginário social de muitos
de nós e, pensando no caso de Niterói, percebe-se o porquê o ponto de moto táxi ser
algo que não condiz com uma das principais ruas do município. Além de evidenciar um
caso de proximidade geográfica e distância social, ele é a manifestação clara de que
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Niterói não se enquadraria nesse perfil de cidade moderna, já que nem a geografia local
e nem as rotas de transporte conseguem atender o modelo almejado pela gestão atual.
Na situação que estou descrevendo, quem respondeu à senhora da Secretaria de
Ordem Pública foi Rottweiler, como represente dos mototaxistas. Ele afirmou que eles
ficavam lá no Bar Gorongosa, mas mudaram depois de uma ordem do Doutor Glauco.
A senhora respondeu: “Eu fiquei sabendo ontem dessa ordem do Dr. Glauco, nós vamos
procurar saber o que é e amanhã voltamos aqui”. Essa foi a primeira vez que vi os
mototaxistas apreensivos com a possibilidade de terem seu trabalho impedido. Depois
que os agentes foram embora, Rottweiler e Hugão se prontificaram a ir conversar com o
delegado, Dr. Glauco. Além dos dois, havia somente mais três mototaxistas que estavam
com a documentação de motorista e da moto em dia. Por conta disso, a apreensão era
maior entre aqueles que estavam com débitos.
Não demorou muito e os dois voltaram da conversa com o Dr. Glauco.
Rottweiler contou para os demais o que eles escutaram:
“Pow, Dr. Glauco conhece tudo, ele mora aqui no Morro, só pode. Deve
ter uns quinze Glaucos ai. Ele sabe de tudo. Tudo sobre você, sobre mim,
sobre ele, sobre ele. Tudo o que você imaginar. Teve uma hora que ele
falou: o menorzinho de pé quebrado está no QG101 tal, o gordinho está em
tal lugar... A gente foi lá para conversar com ele, para avisar que a
secretaria de ordem pública iria conversar com ele sobre o que aconteceu.
Ai ele falou que se a Secretaria de Ordem Pública quiser tirar a gente
daqui, ele não poderia fazer muita coisa não. Ele falou que ia tentar
ajudar a gente, mas ai a gente teria que ajudar ele também [se referindo
ao fato de que eles não poderiam mais fazer trabalhos para o tráfico]”
Depois de comentar isso, Rottweiler brincou comigo, perguntando se eu era
“estagiária do delegado”, já que, segundo ele, o Dr Glauco começou a saber de tudo
depois que eu comecei a frequentar ali. Expliquei para ele, mais uma vez, que nem
conhecia esse delegado. Mas, ainda sim, ele resolveu conversar com os demais um
pouco distante de mim e em voz baixa. Respeitei o espaço deles. Pouco tempo depois
chegou Zezinho, um dos mototaxistas que, segundo Dr. Glauco, estava trabalhando para
o tráfico. Fazia quase um mês que Zezinho estava com o pé enfaixado por conta de um
acidente de moto. Naquele dia, ele apareceu com uma moto diferente, parecia nova.
Assim que ele chegou, Edson e NX falaram: “A lá, Zezinho chegou, vai lá dar o papo
nele Rottweiler”. Zezinho encostou-se na grade e Rottweiler foi ao seu encontro. O
101Gíria militar utilizada para se referir a um local de encontro e/ou base de um grupo. Por extenso QG
significa Quartel General.
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clima ficou tenso. Zezinho, que era muito brincalhão e gostava de sacanear os colegas,
não fez piada naquele dia. Ele fez algumas corridas e depois não apareceu mais.
O outro mototaxista a que Dr Glauco se referiu como “o gordinho”, era o Boca.
Quando ele chegou no ponto, Edson e NX foram contar o que havia acontecido. Assim
como aconteceu com o Zezinho, a conversa foi mais afastada dos demais. Entretanto,
diferentemente de Rottweiler, Edson e NX não eram tão respeitados entre os colegas e,
por conta disso, a conversa desencadeou uma discussão. Boca saiu gritando: “Cê cheira
NX. Cê cheira, eu sei que cheira. Você também, Edson”. Edson rebateu: “Nós cheira,
mas se coloca na postura de trabalhador, nós é sujeito homem. Você usa lóló todo o dia
e fica ai todo mangolzão, como está agora. Fica dando banca. Tem que ter postura”.
A resposta de Edson para Boca foi categórica: ele demarca uma diferença entre
os dois por meio da maneira como se comportam em relação ao trabalho. Ser “sujeito
homem”, nesse caso, aproxima-se a necessidade de se colocar na “postura de
trabalhador”. Lyra (2013) já ressaltou que a transformação do menino em “sujeito
homem” pode acontecer de diversas formas. O essencial é que seus pares reconheçam
nesse menino atitudes que um adulto deve tomar. De maneira parecida, Guedes (1997)
enfatizou que os ritos de iniciação do menino enquanto um homem/trabalhador também
passam por assumir papéis que os demais membros da comunidade não caracterizam
como de “vagabundo”, a fim de que ele consiga ter associado a si a importância do
trabalho enquanto valor moral. Em ambos os casos o par antitético que se coloca tem de
um lado o agente que observa as regras e se responsabiliza pelos seus atos e, por outro
lado, aquele que age inconsequentemente.
Guedes (1997) descreve o caso significativo de um pedreiro que ia ao bar todos
os dias, bebia até ficar bêbado, mas, ainda sim, tinha sua identidade de trabalhador
reconhecida e respeitada pelos demais, principalmente, pelo fato de acordar cedo todos
os dias de manhã para trabalhar. A fala de Edson segue esse mesmo exemplo. Não
importava se ele e outras pessoas usavam drogas. O importante era ter responsabilidade
por suas atitudes e respeitar as regras estabelecidas. Boca, que tinha apenas 22 anos, era
um dos que não seguiam esse último princípio e isso poderia acarretar prejuízos para
todos, principalmente, se o delegado quisesse cobrar algum dos acordos estabelecidos.
Esse dia também foi importante para eu começar a perceber o quanto a vida
desses mototaxistas era monitorada pelos agentes do Estado responsáveis pela regulação
do espaço público. Eles precisam dar explicações de suas vidas para o delegado da
Polícia Civil, para os agentes da Secretaria de Ordem Pública e para os policiais
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militares. Constantemente precisam justificar o que fazem naquele espaço e porque
estão ali. De acordo com os esses agentes do Estado, mesmo sendo tão próximo de sua
morada, estar exposto no Centro da cidade é algo que não condiz com a realidade
daqueles trabalhadores. A existência de uma lei que regule esse serviço na cidade não
era garantidora de que os mototaxistas poderiam e deveriam ocupar a Praça do Rink.
Nesse sentido, a forma como se dá a regulação informal realizada pelas agências
do Estado não concede aos mototaxistas nem o tratamento impessoal e anônimo,
conferido àqueles que são reconhecidos enquanto indivíduos (e sujeitos de direitos), e
nem o tratamento “personalista” e hierárquico dedicado àqueles que são vistos enquanto
pessoas (Dumont, 1979; Da Matta, 1997). Quando se trata das documentações de seus
veículos, eles podem até ser considerados indivíduos ou, de outra maneira, sujeitos da
lei, “foco abstrato para quem as regras e a repressão foram feitas” (Da Matta, 1997, p.
218). Como mostra Kant de Lima (2018), isso acontece por conta do modelo jurídico de
nossa sociedade, composto de segmentos desiguais (em direitos e interesses) e
complementares, que são ajustados harmonicamente. Por conta disso, as regras gerais
para toda pirâmide são aplicadas particularizadamente a diferentes sujeitos por distintas
autoridades. No caso em questão, aos mototaxistas cabe a punição e repressão e não o
acesso aos direitos.
Quando comparamos as regulações informais estabelecidas pelos “caras do
Morro” e pelos “canas” percebemos as diferentes maneiras como os mototaxistas são
tratados. Os traficantes os tratam como trabalhadores dentro daquela “comunidade”, ou
seja, reconhecendo sua posição social. Já os agentes do Estado responsáveis pelo
controle do espaço urbano não os tratam, necessariamente, enquanto indivíduos que
possuem direitos, mas podem tratá-los de duas formas, segundo a ética policial da
instituição em questão: enquanto indivíduos, no que concerne à punição e repressão,
segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ou de maneira “personalista”, quando é
necessário retirar o dinheiro da “diária” (Da Matta, 1997; Kant de Lima, 2008). A falta
de um tratamento uniforme por parte das agências do Estado e a multiplicidade de
instituições faz com que mototaxistas não consigam ter qualquer previsibilidade nas
regulações informais dos “canas”. Entretanto, isso não acontece com os “caras do
Morro”. Mesmo com a troca de comando, os traficantes reconhecem os mototaxistas por
meio de seu trabalho, enquanto componente visceral de sua identidade social. Por conta
disso, as regulações informais dos “caras do Morro” permitem uma possível antecipação
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e previsão, o que ocorre, por exemplo, caso o mototaxista seja “vacilão” ou “dê mole”
não seguindo os acordos pré-estabelecidos entre eles.
Portanto, essa distância social mantida entre o ponto de moto táxi e o seu
entorno, por mais que haja uma proximidade geográfica, evidencia não somente uma
segregação social na cidade de Niterói, mas, também, a maneira como lidamos com as
noções indivíduo e pessoa, segundo Dumont (1979) e Da Matta (1997). De um lado,
estão aqueles os cidadãos niteroienses, sujeitos cuja posição social no modelo jurídico
brasileiro os concedem o tratamento impessoal e anônimo (de indivíduos que possuem
acesso a direitos). De outro lado, distantes socialmente (apesar da proximidade
geográfica), estão aqueles para os quais só resta o tratamento punitivo das agências do
Estado que são responsáveis pelo controle do espaço público: os mototaxistas. Esses,
por sua vez, são reconhecidos por sua condição de trabalhadores, somente em sua
comunidade, independente do serviço do moto táxi ser ou não regularizado pela
prefeitura de Niterói. Na próxima seção, enfatizarei os pontos positivos e negativos de
seguir a profissão de mototaxista ou de buscar um trabalho com carteira assinada.
5.4 - Trabalho de carteira assinada x Trabalhar como mototaxista
O fato de morar em Niterói e não tão longe ao ponto de moto táxi foi importante
para construir alguma proximidade com os mototaxistas. Minha relação com Hugão, por
exemplo, começou bem antes de eu pensar em fazer essa pesquisa. Eu não me lembrava
dele, talvez por conta dos papéis diferenciados que tínhamos. Ele, entretanto, dizia que
tinha boa memória e se lembrava de mim em várias situações. No início de minha
graduação, quando tinha acabado de me mudar para Niterói, ia muito a festas num lugar
chamado Convés, próximo da Praça da Cantareira. Eu e muitos outros que
frenquentávamos aquele espaço éramos de uma Niterói universitária, coabitada por
estudantes vindos de outros municípios. Hugão era o segurança do local. Ele pertencia a
uma Niterói distinta da minha, uma cidade ocupada por pessoas buscando trabalho e
formas de sustento.
Na primeira vez que encontrei Hugão no ponto de moto-taxi me apresentei
dizendo que era da UFF e que estava fazendo uma pesquisa para entender o trabalho
deles. Ele logo comentou: “Eu sei quem você é. Te via muito lá no Convés”. Minha
reação foi ficar sem graça por não me lembrar dele e pensar que essa recordação
poderia, de alguma maneira, atrapalhar meu campo. Disse a ele que fazia muito tempo
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que não ia naquele lugar. Hugão me falou que trabalhou como segurança na época em
que eu freqüentava o local. Pedi desculpas por não me lembrar e ele retrucou dizendo
que ele tinha boa memória, razão pela qual se lembrava de mim.
Ao contrário do que imaginava, essa recordação foi uma maneira de começar a
me aproximar do meu lócus de pesquisa. Assim que comecei meu trabalho de campo,
muitos mototaxistas não gostavam de ficar próximos de mim, não conversavam comigo,
todos por receio já que não sabiam quem eu era. Como disse, essa desconfiança foi
traduzida, posteriormente, na forma do codinome “estagiaria do delegado”. A distância
inicial que os demais mantinham em relação a mim não foi seguida por Hugão, que me
conhecia de outro lugar. Essa lembrança foi fundamental para que eu começasse a
estabelecer conversas com ele e com os outros mototaxistas.
Nas primeiras conversas, Hugão me contou que já teve vários trabalhos e
“bicos”102. Segurança de boate foi um deles. Ele “largou” esse trabalho no Convés por
que precisava “aguentar muita gente chata e bêbada” e, tendo em vista o que ganhava,
“não valia à pena”. Hugão era cria do Morro do Estado e regulava em idade com os
criadores do ponto de moto-taxi. Assim como os demais, “desceu do Morro” quando
sentiu a necessidade de “conseguir dinheiro”, por volta dos 14 anos.
Cada vez que conversava com Hugão, ele me contava um pouco de sua história.
No meio do ano de 2017 nasceu o seu terceiro filho. Ele era casado com a mãe dos seus
filhos e, tanto quanto podia, fazia de tudo para ficar perto das crianças. Desde o início
da pesquisa, apresentava manifesto desejo de arranjar um trabalho de carteira assinada.
Segundo ele, era melhor do que ser mototaxista, porque teria direito a férias, feriado e
poder ficar com a família no final de semana.
Quando perguntei desde quando ele trabalhava no ponto de moto táxi, Hugão me
respondeu que “entre idas e vindas” fazia muito tempo. Quando ele conseguia algum
trabalho de carteira assinada, “dava umas sumidas”. Seu “primeiro emprego de carteira
assinada” foi quando serviu ao exército. Ficou na instituição dos 18 aos 21 anos. Foi
páraquedista e pode viajar o Brasil para saltar. Depois que saiu do exército começou a
trabalhar no ponto de moto táxi. Ele dizia que gostava de trabalhar como mototaxista,
tanto que “vira e mexe” estava ali de novo. Ele dizia que gostava de estar em contato
com as pessoas, de conversar. Falava que se “trabalhasse direitinho” conseguia um
“bom dinheiro”. O lado ruim era que não podia ter folga para ficar com a família.
102 Bico era a forma que meus interlocutores nomeavam trabalhos temporários, que não tinham carteira
assinada e recebiam por dia trabalhado.
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Certa vez, Hugão me contou um pouco mais de sua história, tocando num ponto
que me emocionou profundamente. Era uma quarta-feira, final de mês, quando não
costuma haver muitos passageiros. Só estávamos eu e ele no ponto. Ele, então, começou
a contar:
Hugão: Eu já te contei quando fiquei três meses preso em Bangu
Pesquisadora: Não.
Hugão: Eu já era moto táxi ali atrás, quando era mais perto do Morro, no
Gorongosa. Teve um dia que perdi minha moto. Perdi minha moto.
Pesquisadora: Perdeu como? Foi presa?
Hugão: É, foi presa. Ai não tinha como mais rodar, mas precisava trabalhar. Um
colega meu que era flanelinha, falou para eu ficar no ponto dele, para ajudar ele.
Ganhava até um dinheirinho bom. Minha ideia era ficar ali, guardando um
dinheiro para pegar outra moto. Teve uma vez, que um cara atropelou meu cone
e quebrou ele todo. O cara saiu do carro e eu falei pra ele, numa boa: poxa, você
quebrou meu cone, agora vai ter que pagar outro, o cone é meu e eu preciso dele
para trabalhar. O cara ficou puto, começou a me xingar, disse que não ia pagar
nada e que eu iria pagar por ter afrontado ele. Ai beleza, fiquei na minha. Umas
duas horas depois. O cara volta com dois carros de polícia e um camburão. Me
levou preso. Fui parar em Bangu e fiquei lá três meses.
Pesquisadora: Você já viu esse cara? Sabe quem é?
Hugão: Sei, já vi muitas vezes. Niterói é pequena. Minha vontade era sair da
prisão e matar esse cara. Minha vontade era essa, mas pensei melhor e resolvi
não seguir esse caminho não. Minha mãe já falava quem planta alface colhe
alface, quem planta batata colhe batata. Vi que era melhor não fazer coisa pior,
porque se não iria voltar coisa pior para mim também. Poderia ficar mais tempo
preso. Temos que plantar coisa boa, para colher coisa boa. Pode acontecer essas
fatalidades como aconteceu comigo, mas não me deixei abater. Depois sai e vim
fazer o que eu gosto, que é ser moto táxi

Nesse dia, voltei para casa emocionada e pensando na injustiça que aconteceu na
vida de Hugão. Mesmo assim, como ele mesmo ressaltou, não deixou se abater. Escutar
sua história e de outros mototaxistas foi importante para entender que o quanto o valor
do trabalho estava relacionado enfrentar “batalhas” e “dificuldades” proporcionada pela
própria vida de precariedade a que eles estavam submetidos. Ser trabalhador, naquele
espaço, era uma maneira de superar os obstáculos empregados pelas agências do Estado.
Era uma forma de enfrentar a desconfiança sistemática imposta sobre eles por outros
usuários do trânsito.
Um mês depois, em agosto de 2017, soube que, finalmente, Hugão tinha
conseguido um emprego de carteira assinada em uma Pet Shop no Rio de Janeiro. O
trabalho era para fazer entregas. Ganharia 2500 fixos, fora a comissão por entrega. Por
conta de seu novo trabalho, fiquei um bom tempo sem vê-lo no ponto de moto táxi.
Cerca de um ano depois, em meados de 2018, voltei a encontrar Hugão por lá. Ele me
contou que ia deixar o emprego na Pet Shop. Segundo ele, sua função inicialmente se
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limitava a fazer entregas na Zona Sul do Rio de Janeiro. Entretanto, posteriormente, as
entregas começaram a se estender desde Nova Iguaçu e demais cidades da baixada
fluminense até o Recreio e demais localidades da Zona Oeste carioca. Além do salário,
ele ganhava uma comissão de 0,80 centavos por entrega, independente de onde seria.
Ele disse que tentou pedir à empresa que colocasse outro entregador, mas não teve
acordo.
De acordo com o que ele disse, o estopim se deu quando Hugão sofreu um
acidente na Linha Amarela. Conforme ele contou, estava tentando fugir do trânsito e
andava rápido por conta das entregas, mas acabou caindo. Quando estava no chão, ficou
uns minutos sem sentir a perna. Pensou que tinha perdido o joelho. Felizmente,
conseguiu se recuperar e não precisou ir ao hospital. Para ele, essa situação foi
importante para perceber que tinha que continuar a pensar na sua família. Voltar a
trabalhar no moto táxi, além de ser uma forma de conseguir mais dinheiro, era uma
maneira de poder ficar próximo de seus filhos e ajudar sua esposa no que pudesse.
Hugão considerava que tanto o seu emprego de carteira assinada quanto o seu
trabalho de mototaxista tinham pontos positivos e negativos. Foi acompanhando sua
história que comecei a entender que a opção por um ou outro dependia de vários fatores.
Entre os fatores positivos, alguns mototaxistas realçavam o fato de não terem patrões,
ou seja, ali no ponto eles faziam seu horário e não eram empregados de ninguém.
Apesar de ser uma característica encarada como favorável por muitos, Edson,
por exemplo, não compartilhava dessa visão. Ele enfatizava que preferia um emprego
em que ele pudesse “bater ponto”. O fato de não ter horário fixo fazia com que ele,
muita das vezes, acabasse se “rendendo para a preguiça”. Outro ponto ressaltado por ele
é que, assim como o dinheiro entrava facilmente, também saia rapidamente.
Trabalhando no moto táxi, eles conseguiam “dinheiro na mão”, sem passar pelo banco e
livre de impostos. Só precisavam garantir o dinheiro da “diária”. Entretanto, o gasto
com gasolina e com a moto também poderia ser grande, principalmente se ela for
bastante usada. Edson falava que estava cansado de ser mototaxista e que, se preciso,
voltaria até mesmo a ser ajudante de pedreiro.
As histórias de Edson e Hugão, apesar de apresentarem diferenças, também
continham semelhanças ajuda a entender melhor o fazer do mototaxista. Assim como no
caso dos ambulantes e demais trabalhadores informais, quem estava no moto táxi
também não tinha uma estabilidade tal qual a que é garantida por um emprego formal,
de carteira assinada. Ali, eles estavam dispostos a arriscar, procurar outras formas de
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sustento. Mas, se desse errado, se houvesse percalços, tinham a garantia de que eles
poderiam voltar para o moto táxi. Ser cria do Morro do Estado e ter trabalhado naquele
ponto de moto táxi por muito tempo não era sinônimo de que desejavam permanecer
naquela ocupação para sempre. Porém, era um resguardo caso outras formas de
conseguir seu sustento desse errado.
Cabeção, ao contrário dos demais, era um dos únicos que não ficava “entre idas
e vindas” com o trabalho do mototáxi. Ele era um dos fundadores do ponto e tinha saído
poucas vezes dali. Num dia, no final da tarde, ele contava o dinheiro que tinha
conseguido, aproveitei a situação e perguntei:
Pesquisadora: Você gosta de trabalhar no moto táxi?
Cabeção: É lógico, gosto de dinheiro
Pesquisadora: Você tem vontade de trabalhar de carteira assinada?
Cabeção: Olha, hoje tenho não. Depois que eu terminar de pagar a moto talvez.
Eu pago R$ 500 da moto e tenho duas filhas, tenho que dar R$ 250 para cada
uma. Então aí já são R$ 1000, se eu for trabalhar no lugar de carteira assinada
eu não ia ganhar nem para pagar isso. Aqui rola mais dinheiro, então vale mais
a pena. Depois que eu pagar a moto, talvez sim. Para ter uma coisa mais certa,
mas por enquanto não.

Para aqueles 20 mototaxistas a máxima importante era conseguir fazer dinheiro.
Por isso, muitos gostavam do trabalho no moto táxi. Entretanto, para conseguir uma boa
quantia ali, era preciso trabalhar por 12 horas por dia ou mais. Cabeção ficava ali de 09
horas da manhã até as 22 horas. Seu dinheiro provinha unicamente de levar passageiros
em suas corridas. E, como ele ressalta, a instabilidade do trabalho informal valia a pena
perante a quantia que ganhava. Como estamos vendo, o trabalho não era unicamente
associado ao dinheiro. Ser trabalhador, para tais segmentos, também é sinônimo de
lutar, constantemente, contra as desconfianças impostas pelas agências de controle do
Estado e alguns usuários do trânsito que teimavam em não assegurar a esses sujeitos um
espaço para exercerem sua ocupação.
Assim como Cabeção, muitos ali preferiam ser “trabalhadores informais”. Para o
governo federal, aqueles que ocupam essa categoria (ou seja, quase 41,4 % da
população, segundo o IBGE103), contribuem para a queda da taxa de desemprego. Na
sociologia, Machado (2002) enfatiza como a “informalidade” foi importante durante um
bom tempo para construir um debate sobre as relações de trabalho que não estão
formalizadas. Sua reflexão demonstra, também, o quanto essa categoria perdeu o papel
reflexivo. No contexto empírico em questão, o autor nos ajuda a entender que as
103https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25815desemprego-fica-em-11-8-com-recorde-no-emprego-sem-carteira Visto em novembro de 2019
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representações associadas ao moto táxi e a outros trabalhos informais são muito
distintas. Hoje em dia, o empreendedorismo pode ser uma forma de incentivar a pessoas
a procurarem “abrir seu próprio negócio”. Essa palavra de ordem pode estar associada a
ideias como, por exemplo, saber inovar, ter criatividade, tomar iniciativa, entre outras.
Pelo que percebi, esses propósitos são encarados ali, entre os mototaxistas, de outra
forma. Quem tinha esse perfil era visto como “virão”. Ser “virão” era característica de
alguém que sempre “arranjava um jeito para fazer dinheiro”. Uma das formas de dar
certo sendo mototaxista era sabendo ser “virão”. É sobre isso que se tratará a seção da
tese.
5.5 - Ser “Virão” – “saber prático” das ruas
A primeira vez que andei de moto táxi foi em meados de 2016. Estava no Centro
da cidade, atrasada para uma aula, quando passou um mototaxista. Meio exitosa, resolvi
fazer sinal para o senhor que passava pela direita dos carros. Ele parou e fui ao seu
encontro. Perguntei quanto ele fazia até a UFF. Eram cinco reais até o prédio em que eu
teria aula. Não disse nada a respeito da pesquisa, pois ainda tinha dúvidas sobre o que
queria fazer. Entretanto, comecei uma conversar despretensiosa. Perguntei se ele
gostava de ser mototaxista. Ele me respondeu:
“Gosto, a gente tem que trabalhar. Não me limito só a ficar aqui não. Faço de
um tudo. À noite tenho uma barraca de churrasquinho lá no Ponto Cem Reis.
Quando o moto táxi não está dando dinheiro, também compro umas
mercadorias para vender na rua. Não fico parado. Sempre invento alguma
coisa”.

Era um senhor que parecia gostar de conversar. Passou a corrida me contando
sobre a sua barraca no Ponto Cem Reis. Quando comecei a frequentar o ponto de moto
táxi com alguma regularidade, em 2017, voltei a encontrá-lo. Seu nome era Túlio, tinha
uns 40 anos de idade, gostava de “bater papo” e estava sempre com um sorriso no rosto.
Era bastante amigo de Hugão. Minhas primeiras conversas costumava ser com os dois.
Mas, com Túlio as conversas não demoravam muito. Ele estava sempre agitado, não
gostava de ficar parado. Chegava ao ponto por volta das 15 horas e ficava somente até
as 18 horas. Depois desse horário, ia para seu outro “ganha pão”. Enquanto não chegava
sua vez de começar uma corrida, ele ia a algumas lojas comprar o que faltava para seu
trabalho da noite. Não raro, demorava a chegar ao ponto porque estava repondo o
estoque de bebidas que venderia à noite.
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Teve um dia em que ele passou no ponto do moto táxi com uma caixa de
biscoitos. Ele estava vendendo: era “um por três, dois por cinco”. Perguntei o que
estava fazendo e ele respondeu que só o moto táxi e a barraca “não estavam dando”.
Precisava “de mais algum”. Comprei os biscoitos para ajudá-lo. No final da tarde, disse
que conseguiu mais dinheiro vendendo do que no moto táxi. Vendia doces, biscoito e
balas nas ruas do Centro. No início de mês, voltava a fazer corrida como mototaxista.
Foi a partir daí que comecei a perceber que, ali no ponto, “início de mês rende mais”, já
que esse era o período em que os clientes estavam com “dinheiro na mão” para gastar.
Três meses depois que comecei o trabalho de campo, cheguei ao ponto de moto
táxi e me defrontei com o anúncio de uma triste notícia. Cabeção me disse que Túlio
tinha morrido num acidente de moto. Era noite de sábado, ele estava voltando para casa
depois do expediente de entregador de pizza e foi fechado por um caminhão em Santa
Rosa. Morreu na hora, depois de bater no poste. Naquele dia o clima foi de tristeza. Foi
nesse dia que ouvi pela primeira vez a palavra “Virão”. Um cara que estava no ponto de
moto táxi e eu não conhecia o definiu dessa forma: “Túlio era virão, sempre arranjava
meio de conseguir fazer dinheiro”.
Posteriormente, escutei essa palavra sendo referida a ele e outros mototaxistas.
Ser “Virão” era a qualidade de alguém que sabia “fazer dinheiro”, alguém para quem
“não tem tempo ruim”, seja para vender, comprar ou trocar seja o que for. Ao longo do
tempo, acompanhando os mototaxistas, fui percebendo que ali todos tinham um pouco
dessa característica, em maior ou menor quantidade. Alguns deles tinham “negócios”
com “vendedores de lojas de marca” (compravam o produto mais barato, pelo preço de
funcionário e vendiam mais caro). Outros conseguiam “desenrolar” sanduíches mais
baratos em fastfoods. Alison, por exemplo, às vezes, andava com a camisa sem tirar a
etiqueta para ofertá-la para seus colegas.
Por vezes, essa característica de ser “virão” era reconhecida como
“malandragem”. Lembro-me de uma vez em que estava sentada nos bancos do ponto
junto com DK e Reginaldo. Esse último estava com um celular novo. Comentei que
achava o seu celular muito bonito. Na hora, DK me interrompeu perguntando:
DK: Porque, você paga quanto?
Pesquisadora: Aí Reginaldo, tá querendo vender seu celular.
Reginaldo: Dependendo de quanto você pagar, eu vendo.
DK: Dependendo de quanto você pagar, eu compro do Reginaldo e vendo para você.
Reginaldo: Aqui na rua a gente vende e compra tudo.
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Pesquisadora: Por quanto você vende?
Reginaldo: 500 reais eu faço para você.
Pesquisadora: Quanto você pagou?
Reginaldo: A tela estava quebrada, por isso paguei barato. Concertei a tela. Esse celular
é muito bom, só tem como desbloquear pela digital.
Pesquisadora: Você deve ter pagado uns 300 reais, no máximo
Reginaldo: Paguei 250.
DK: Você acha que a Talitha é boba, ela não é boba não.
Reginaldo: Ela tá aprendendo com a gente, tá aprendendo a malandragem da rua com a
gente.
DK: Você está aprendendo a ser rato com a rataria mais bem treinada de Niterói.
Nesse caso, ser “virão” equivalia à “malandragem da rua” e, também, a “ser
rato”. Como definido pelo Reginaldo, em casos como esse, se vende e compra tudo. O
poder de saber negociar era essencial para isso. Muita das vezes, o vendedor cobraria o
dobro ou mais do que gastou com o produto. Dependendo do poder de barganha do
outro, poderia “dar um desconto”, até chegar a um valor que contentasse aos dois lados
da relação.
Essa característica de saber negociar também era importante para estabelecer o
preço da corrida. Para “subir e descer o Morro” era um preço único, estabelecido pelos
“caras do Morro”. Para outros pontos da cidade mais conhecidos também se tinha um
consenso: região central da cidade e Praça da Cantareira eram 5 reais; início da Praia de
Icaraí, 7 reais; fim da Praia, 10 reais. Mas, dependendo de quem era o passageiro, o
preço poderia variar para mais ou para menos. Para amigos e conhecidos era possível se
fazer um “preço camarada”, mais barato. Para pessoas que nunca andaram de moto táxi
ou que aparentavam ter boa condição financeira (pela roupa, por exemplo) o preço
poderia começar alto. Em alguns casos, o passageiro concordava em pagar.
Teve um caso, por exemplo, de uma mulher perguntando quanto eles faziam até
Itacoatiara. Era uma sexta-feira, no final do mês. Rotweiler respondeu que era 40 reais a
corrida. A mulher retrucou dizendo que era muito caro, que com o Uber dava 20 reais.
Disse, ainda, que se alguém fizesse por 25 reais ela iria. Alison parou de conversar com
a ambulante que estava próxima e se prontificou a ir. Os demais ficaram brincando com
ele, falando alto “Vai faltar pra gasolina”. Quando voltou, Alison comentou comigo que
foi porque tinha acabado de chegar ao ponto, ainda não tinha “feito nenhum centavo” e
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demoraria a chegar a sua vez. Por conta da necessidade, se dispôs a fazer a corrida por
um preço que ninguém mais ali faria.
Nesse mesmo dia, Rotweiler desabafou comigo dizendo que não gostava da
comparação que faziam do moto táxi com o Uber. Segundo ele, as pessoas não
valorizavam o trabalho dos mototaxistas e tinham que decidir se preferiam o conforto
do ar-condicionado ou a agilidade no trânsito: “O pessoal acha que Uber tem que ser
mais caro e moto mais barato. Uber vende conforto, moto táxi vende rapidez e
agilidade”.
Rotweiler usava essa máxima para vender o seu produto: “moto táxi, rapidez e
agilidade”. Essa frase estava, também, no seu cartão de visitas. Ele entregava aos
passageiros que poderiam voltar a utilizar o serviço. Além disso, era um dos que
estavam à frente do movimento a favor da regularização do serviço de moto táxi em
Niterói. Ele ficava no ponto na parte da manhã e à tarde. Aos sábados e domingos não
atuava como mototaxista. Todas as noites, ele ia para seu outro trabalho. Era entregador
em uma pizzaria. Assim como outros dali, ele tinha uma meta a cumprir por dia.
Tentava fazer, pelo menos, cem reais com as corridas. Em início de mês essa meta
passava para duzentos reais.
Cada um tinha uma meta própria, que variava conforme a época do mês e as
demais atividades que cada mototaxista tinha para fazer. Cabeção, por exemplo, tinha
uma meta de fazer 200 reais todos os dias com as corridas. Sua única forma de sustento
era aquela, por isso tinha que trabalhar sempre. Já Felipe fazia corridas com o moto táxi
em horários de folga e quando não estava descansando. Ele tinha um emprego com
carteira assinada como mecânico, numa escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de
descanso. Sua meta era bem abaixo que a dos demais. Fazia corridas para conseguir o
dinheiro da “diária” e “mais algum para o final de semana”.
Como estou tentando ressaltar, a estratégia de negociar e saber vender o produto
eram importantes tanto para ser mototaxista, como para “ser virão”. Ambas as
representações estão relacionadas com formas de “fazer dinheiro” por meio de trabalho.
“Ser virão” era um sacrifício que o homem/trabalhador, por vezes, precisava seguir,
para conseguir o sustento da família. O moto táxi, por conta de sua instabilidade,
poderia não garantir ao homem/trabalhador uma quantia suficiente para o seu sustento.
Por essa razão, os mototaxistas, por vezes, precisavam “se virar”, sabendo que, para
isso, era preciso ter criatividade, tomar iniciativa, saber inovar, entre outras
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características tidas como fundamentais para o empreendedorismo, por exemplo
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Túlio não tinha estudado, mais suas falavas denotavam que as características que são
representadas socialmente como empreendedoras, são incorporadas pelos mototaxistas
desde crianças, já que eles precisam “se desdobrar em vários para garantir o pão de cada
dia”.
Não pretendo discutir, aqui, as teorias econômicas sobre o empreendedorismo.
Trata-se, no entanto, de considerar representações e moralidades a respeito do fazer dos
mototaxistas. Como ressaltado por Machado (2002), a “informalidade” enquanto um
quase

conceito

começou

a

ser

substituído

pelo

par

“empregabilidade/

empreendedorismo”, apontando para essa nova forma de exploração capitalista que é
individualizar essas novas formas de produção e controle da vida, da produção, do
mercado. Essas novas categorias não tem um sentido crítico que a noção de
“informalidade” teve durante muito tempo. Ao contrário, ela tem esse tom de
domesticação para construção de uma cultura do trabalho adaptada ao desemprego, ao
risco e à insegurança.
Por isso, para os mototaxistas, quem trabalha nas ruas acaba por adquirir esse
“saber prático” capaz de levá-los a aprender formas de “fazer dinheiro”. Saber negociar/
vender, ter iniciativa e criatividade estavam dentro do pacote. No sentido atribuído ao
“ser virão”, essa capacidade estava relacionada a conseguir formas de sustento,
sacrificando-se para isso. Entretanto, essa maleabilidade, também, poderia estar
associada a outra função importante para muito deles: “subir o Morro” para comprar
drogas para algum cliente. “Aviãozinho”, “fazer corre”, “James” e “fazer bonde” são
formas que os mototaxistas nomeavam essa função. Como vou enfatizar, o trabalho
enquanto valor moral também está associado a isso.
5.6 – “Aviãozinho”, “Fazer Corre”, “Fazer James”
Desde o início do meu trabalho de campo, Zezinho parecia não gostar de minha
presença no ponto de moto táxi. Ele não respondia quando o cumprimentava, nos
momentos em que eu me aproximava ou puxava alguma conversa ele se afastava.
Achava que o lugar em que tinham me colocado (“estagiária do delegado”) poderia ter a
ver com isso. Depois, mesmo quando a maioria dos seus colegas já tinha entendido que
104Esses adjetivos característicos de um empreendedor foram retirados da página virtual da SEBRAE:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-que-e-serempreendedor,ad17080a3e107410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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eu não possuía nenhuma relação com a Polícia, ele continuou a se mostrar indiferente.
Percebi que ele possuía dificuldades de identificar o que uma mulher branca, de classe
média, fazia num local ocupado somente por homens e, sobretudo, por moradores do
Morro do Estado. Explicar que eu fazia uma pesquisa parecia não fazer sentido para ele.
Eu procurava rir de suas piadas, tentava de toda forma encontrar meios de me aproximar
para mostrar que não tinha intenção de prejudicá-lo. Entretanto, entendia o porquê de
ele desconfiar de minha presença. Zezinho (jovem de 21 anos, negro, morador de uma
favela e mototaxista) possuía muitas características que o faz ser alvo da “tiragem
policial”. Por isso, ele procurava escapar de situações poderiam ser sinônimas de
repressões policiais. Minha presença em seu local de trabalho era mais do que um
incomodo para ele. Por não entender o que eu fazia, eu era vista como uma possível
ameaça.
Além de usar sua moto para levar passageiros, Zezinho também a usava para
“fazer corre”, “fazer James” ou “fazer aviãozinho”. Essa era a maneira como os
mototaxistas daquele ponto nomeavam as corridas destinadas a comprar maconha,
cocaína ou outras drogas ilícitas para os clientes. No início do trabalho de campo, a
maioria dos mototaxistas evitava fazer esse tipo de serviço na minha frente. Zezinho,
não. Ele foi o primeiro que vi “fazendo corre”. Eu e ele estávamos encostados na grade
da Praça do Rink. Eu me encontrava mais próxima à esquina da Rua Quinze de
novembro, enquanto ele estava perto da entrada da Praça. Não havia mais ninguém no
ponto, já que os outros mototaxistas estavam fazendo corridas. Um rapaz com uma
mochila nas costas se aproximou dele com uma nota de vinte reais e perguntou:
“Aviãozinho?”. Eles conversaram, cochichando. Depois, Zezinho se dirigiu para a
moto, me encarando. Evitei o seu olhar. Assim que subiu na moto, comentou com o
rapaz: “Espera lá na outra esquina, é melhor”. Na hora entendi que ele estava
desconfiado com minha a presença. O rapaz ficou um tempo por lá e, quando Zezinho
estava voltando, foi até a outra esquina. Um aperto de mão finalizou a conversa. Essa
foi a primeira vez que o vi “fazendo corre”. Com o tempo, apesar da minha presença
ainda parecer incomodar, ele começou a fazer as transações no ponto mesmo.
Zezinho era um rapaz brincalhão. Estava sempre sorrindo e sacaneando os
colegas. Como disse, normalmente, ele e Boca estavam juntos. Faziam brincadeiras
sobre um ou outro “estar fedendo”, “ter cagado” ou “não ter tomado banho”. Soltavam
flatulências para que os demais reclamassem e colocavam a culpa em outra pessoa.
Eram garotos, faziam zombarias comuns a rapazes de sua idade. Os dois tinham por
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volta de 20 anos. Os mais velhos, por vezes, também, caiam na brincadeira. Em
algumas situações, seus colegas ficavam irritados com as importunações e retrucavam:
“Param de ser moleques” ou “Vê se cresce”. Essas sacanagens poderiam gerar algumas
brigas verbais, trocas de xingamentos, mas nada que durasse mais que alguns minutos.
Com o passar do tempo, já quase no final do ano de 2017, Zezinho finalmente se
aproximou de mim, procurando entender o que eu fazia. Lembro de um dia em que
comprei Coca-cola para dividir com os demais mototaxistas. Essa era uma forma que
encontrei de ser aceita entre eles. Dividir não somente o espaço, mas a alimentação era
uma maneira de eles perceberem que eu estava ali, realmente, interessada em
compreender mais sobre o seu modo de vida e o trabalho que realizavam. Nesse dia,
Zezinho pegou um copo de Coca-cola, aproximou-se de mim pela primeira vez e
perguntou: “O que você fica fazendo tanto aqui?’”. Falei que estava realizando uma
pesquisa e queria entender o trabalho dos mototaxistas. Antes de eu terminar, ele me
interrompeu: “Tá, isso eu já sei. Mas, isso você vê em um dia. Porque fica tanto aqui?
Não quer pegar nenhum de nós. Porque não sai aí para olhar as lojas ou fica em casa no
ar-condicionado?”. Respondi que a pesquisa demorava um tempo. Repeti a metáfora
que Edson havia me dito uma vez ao tentar entender o que eu fazia. Ele tinha me dito
que era como seu eu fosse uma “olheira do BBB (Big Brother Brasil)”. Eu ficava ali
tentando “ver as pessoas no natural. Num primeiro momento, eles vão fingir, mas
depois se acostumam”. Na conversa com Zezinho, além de falar dessa metáfora,
também disse que gostava ficar ali entre eles e que reconhecia a importância do trabalho
dos mototaxistas para a comunidade.
Ele escutou, mas logo se afastou de mim, como se não quisesse continuar a
conversa. No final de novembro, um acontecimento marcou minha relação com Zezinho
e minha presença no ponto de moto táxi. Era uma quinta de primavera, mas calor era
típico de verão. Cheguei ao ponto de moto táxi às 15 horas, cumprimentei a todos, mas
somente Cabeção apertou minha mão. Estavam calados, mexendo em seus celulares.
Senti um clima de tensão no ar porque não havia as típicas conversa e brincadeiras. O
silêncio foi interrompido por Revu, contando que na noite anterior alguém havia
roubado o caminhão da AmBev. Ele questionava como conseguiram subir as caixas
pesadas morro acima.
Momentos depois, dois carros da Polícia Civil passaram na rua XV de
novembro. Andavam devagar, quase parando perto do ponto. Os mototaxistas se
espalharam, uns foram para dentro da Praça do Rink, outros se afastaram das motos. Os
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carros não chegaram a parar. Assim que os policiais se afastaram, Boca comentou:
“Cheguei a borrar minha calça quando vi que a Civil ia parar”. À medida que “subiam”
e “desciam” o Morro, voltavam com recados: “Ó, a Civil está lá na Mangueira
(localidade do Morro). Assim que Cabeção voltou, comentou com os amigos que ele foi
revistado pelos policiais e avisou: “Ó, é melhor subir de colete. Eu estava sem colete, se
estiverem de colete nada acontece”.
Por conta do calor, Edson perguntou aos demais se não queriam beber CocaCola. Cada um deu dois reais e ele foi comprar as bebidas. Bebemos também uma Fanta
Laranja. O momento da divisão do dinheiro sempre dava alguma confusão. Alguns não
queriam dar nada, outros preferiam dar uma quantia menor. Alison, nesse dia, não
contribuiu. Falou que só faltava 4 reais para completar a “diária”. Revu contribuiu com
um real e disse que não ia beber Coca-Cola. Fui até a lanchonete com Edson e ele
comentou: “Se com 2 reais eles ficam assim, imagina com 150 da festa de final de ano”.
Eu ri e paguei a quantia que faltava para levarmos dois refrigerantes. Na hora de beber
todos se serviam, sem distinção. Inclusive aqueles que não deram dinheiro ou não eram
mototaxistas. Os camelôs e guardadores de carro também bebiam. Era um momento de
descontração coletivo. Cabeção colocou um funk alto para tocar no celular. Zezinho e
Boca começaram a sacanear os colegas. Eu fiquei observando e rindo, somente.
Nesse momento de descontração, uma ambulante que possui uma barraca
próxima ao ponto de moto táxi se aproximou de Zezinho e comentou algo que não pude
escutar. Ele respondeu a ela, em tom alto: “Ela é maneira pow. Nossa parceira aqui. Eu
gosto dessa branquinha”. Percebi que ele estava falando de mim. Perguntei do que se
tratava, ele disse que a mulher queria saber quem eu era. Fiquei feliz e sem graça ao
mesmo tempo. Agradeci a ele, comentei que gostava muito dele e de todos ali. A minha
felicidade era por que encarei o comentário de Zezinho como uma forma de ele,
finalmente, aceitar minha presença por ali. Pelo menos eu achava que ele tinha aceitado.
O momento de descontração foi rápido. Cabeção e Revu logo recomeçaram suas
corridas. Ficaram no ponto Edson, Boca, Rotweiler e Zezinho. Para fugir do sol, fiquei
sentada próxima a uma barraca de uma senhora que vende churrasquinho. Um carro da
Polícia Civil passou e parou por lá. Rotweiler e Zezinho foram conversar com o policial.
Assim que eles voltaram, Rotweiler foi levar uma passageira. Zezinho voltou falando o
assunto da conversa. Eles passaram para avisar que estava “tudo tranquilo”. Os
mototaxistas só precisavam “subir o Morro” de colete que não teria problemas. Zezinho
comentou que achava estranho Rotweiler ficar “de risinho e papinho com os canas”.
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Por conta do calor, fiquei um pouco afastada dos mototaxistas, que estavam
encostados nos carros parados na esquina. Rotweiler já havia voltado. Ele, Edson, Boca,
Revu conversavam sobre a presença dos policiais. Como estava longe, não escutei o que
falavam. Depois da conversa, Rotweiler subiu na moto e saiu sozinho em direção ao
Morro.
Por volta das 17 horas, Zezinho voltou ao ponto. Parecia muito irritado.
Estávamos em roda, próximos aos carros parados na esquina. Eu estava do lado de
Edson e de NX. Revu e Boca estavam em pé. Zezinho se aproximou, gritando: “Quem
foi o filho da puta, X9 do caralho que me dedurou para o Rot. Vai morrer”. Eu não
entendi o que estava acontecendo, mas na hora fiquei com medo. Parecia que ninguém
havia entendido também. Boca perguntou o que ele estava dizendo. Ele explicou que
Rotweiler foi tirar satisfação com ele, por que alguém havia contado que ele achava
estanho o fato de “Rot” ficar de risinho com a polícia. Edson respondeu que havia
contado “sem maldade”, achando que não teria problema, já que Zezinho havia falado
para todos e em voz alta. Zezinho retrucou:
“Eu falei mesmo, falei e falo de novo. Mas, não precisava me xnovear, não. Se
eu quiser, eu falo para ele. Acho estranho mesmo ficar de risinho com polícia. A
gente já passou tanta coisa, já traficou e tudo. Ficar de risinho com a polícia é
estranho. Mas, você foi lá e me xnoveou e o Rot veio tirar satisfação comigo.
Vontade de quebrar sua cara, de quebrar tudo. Se você não fosse meu primo eu
quebrava sua cara. Juro pela minha mãe já morta. Voltava para o tráfico e fodia
com a sua cara. Quebrava essa porra toda aqui. Não ia sobrar nem repolho nas
barracas do camelo. Ia foder todo mundo”.

Assim como analisou Lyra, no livro “A república dos meninos” (2013), Zezinho
também enfatizou que “xnovear” é um tipo de vacilação imperdoável, cabível de
punição e de responsabilização daquele que não seguiu a regra. Edson também
compartilhava dessa moralidade. Por isso, respondia em tom baixo, tentando se
reconciliar com o colega. Ele dizia que não tinha sido “por mal”, que não queria brigar,
que só havia dito por não achar que daria algum problema. Nessa hora três passageiros
chegaram. Era o horário em que muitos trabalhadores pegavam as motos para voltar a
suas casas. “Subiram” o Morro Edson, Zezinho e Boca. Ficaram NX, Vi e Reginaldo.
Comentei com eles que tinha ficado com medo de Zezinho. NX defendeu o rapaz,
dizendo que ele estava certo, já que “dedurar e ser X9 não dava”. Como ressalta Lyra
(2013), vacilação é uma categoria moral de espectro amplo, tendo como variáveis tipos
de punição. A postura do “sujeito homem” é identificar o erro e tentar corrigi-lo.
Entretanto, a conduta reprovável, mesmo depois da “recuperação”, é passível de ser
238

analisada pelo grupo. No caso em questão, os mototaxistas reconheceram o “deslize” do
Edson, por isso, a atitude Zezinho foi respeitada pelos demais.
Pouco tempo depois, Zezinho voltou. Ele estacionou a moto ao meu lado. Eu
estava encostada num carro, na esquina. Ele saiu da moto, tirou o capacete, me olhou e
disse: “Você também, menina, só fica aqui sufocando a gente. Vai dar umas voltas, ver
as modas, andar um pouco”. Respondi que iria dali a pouco. Afastei-me e fui sentar
perto da senhora que vende churrasquinho, já que minha intenção era comer antes de ir
embora. NX, Cabeção, Boca, Reginaldo, Vi e Zezinho ficaram na esquina. Zezinho
estava xingando o Edson. Falava que ia voltar para o tráfico e ia ser dono do Morro. Ele
estava inquieto, andava de um lado para o outro. Veio até mim, mostrou a hora do
celular e disse, diminuindo o tom de voz: “Tá vendo a hora [respondi que sim]. São
cinco e vinte. Você tem até cinco e meia para sair daqui. Não pode mais ficar sentada
aqui, não. Anda, vai embora, se não o negócio vai ficar ruim para o seu lado”.
Na hora, respondi: “Tudo bem, eu vou”. Tentei não demonstrar, mas fiquei com
muito medo. Ninguém parecia se importar com as ameaças e gritos de Zezinho. Os
mototaxistas e ambulantes ignoravam sua presença. Depois que ele se afastou, fiquei
pensando por três minutos e fui embora a pé, sem me despedir de ninguém. Eu
costumava ir de moto táxi, mas estava com muito medo de me aproximar dos rapazes,
principalmente de Zezinho. Fiquei pensando nas consequências que aquela situação
poderia ter para meu trabalho de campo. Ele tinha pedido para sair. Era meu dever
enquanto antropóloga atender seu pedido. O consentimento de nossa presença enquanto
antropólogos é fundamental para que o nosso trabalho ocorra. Fiquei pensando se
aquela situação poderia atrapalhar a continuar o campo. E achei melhor me afastar por
um tempo, até que aquela situação se resolvesse.
Voltei um mês depois, antes do Natal. Rotweiler foi o primeiro a comentar:
“Nossa, você está sumida”. Disse que estava muito atarefada na Universidade. Nesse
dia cheguei a ver Zezinho por lá. Parecia que nada tinha acontecido. Ele estava rindo e
sacaneando os colegas. Fiquei mais próxima de Felipe e NX. Comentei o que havia
acontecido e porquê tinha me afastado. O primeiro disse para não me preocupar, que
Zezinho era “esquentado e maluco, ninguém dava bola para ele”. Já NX contou que a
vida dele foi difícil, tinha visto o pai ser morto quando era pequeno e, por isso, às vezes
ele “dava uma surtada”.
Naquele dia, não permaneci por muito tempo no ponto. Fui somente para
conversar com os mototaxistas antes de ir para a casa dos meus pais, a fim de
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comemorar as festividades de final de ano. No segundo dia de 2018 voltei ao ponto de
moto táxi. Cabeção me contou que Zezinho havia sido preso dois dias antes do último
dia do ano. Na hora me senti aliviada, sinceramente, pensei comigo mesmo que seria
um problema a menos. No final do dia fiquei com remorso por ter pensado assim. Era
inadmissível eu achar que a prisão de alguém poderia me favorecer por qualquer motivo
que fosse. Tínhamos tido problemas, mas, mesmo assim, meu pensamento inicial era o
contrário do que uma antropóloga deveria fazer: se colocar no lugar do outro. Pouco
depois, fiquei sabendo que o motivo da prisão de Zezinho foi por tráfico de drogas.
Segundo o que me contou um mototaxista, Zezinho “até tinha demorado a ser preso”.
Os demais colegas já tinham avisado a ele que isso poderia acontecer. Na opinião desse
mototaxista, Zezinho “não estava mais fazendo corre, tava é trabalhando no tráfico”.
Perguntei qual era a diferença entre “fazer corre” e ser traficante. O mototaxista
respondeu com uma frase: “Zezinho ficava mais tempo na boca que no ponto”.
Foi a partir disso que entendi o que diferenciava a interpretação deles sobre o
que era ser traficante e o que era “fazer corre” e “James”. Na visão de alguns
mototaxistas, “fazer corre” era uma forma de “fazer dinheiro”, mas não era a única
função deles. Eles se viam enquanto mototaxistas que tinham a função de “subir” e
“descer” o Morro para transportar os passageiros. Eventualmente, alguns poderiam,
também, exercer essa outra função com a intenção de conseguir algum dinheiro. Era
como se estivessem transportando uma mercadoria de qualquer ordem. Uma forma de
se sacrificar para “fazer dinheiro” quando o “movimento estava fraco”, ou seja, quando
não havia muitos passageiros procurando o serviço de moto táxi. Já o traficante era
aquele que “fazia dinheiro” exclusivamente vendendo droga. No início do trabalho de
campo, Zezinho era visto pelos colegas como mototaxista que, quando era preciso,
também fazia “corre”. Depois de um tempo, Zezinho convivia mais com os “caras do
Morro” e não ficava tanto no ponto do moto táxi. Esse fato fez com que alguns
mototaxistas passassem a encará-lo como traficante, visão que era compartilhado não
somente por eles, mas também pelos demais moradores e policiais. A sua identidade
social entre os membros da comunidade não estava mais associada à de
homem/trabalhador, mas, sim, à de traficante.
Seguindo o trabalho de Guedes sobre a construção social do trabalhador (1997),
o traficante é parecido com o par antitético “bandido”, principalmente, em termos
simbólicos. Diferentemente daqueles que são vistos como “vagabundos”, eles
compartilham com os trabalhadores as características positivas fundamentais do
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homem. Por conta disso, a personalidade de Zezinho, de quem frequentemente brigava
verbalmente ou fisicamente em situações de conflito era respeitada entre os demais. Os
outros interlocutores não enxergaram a atitude dele para comigo como problemática, já
que aquela situação fazia parte das regras a qual eles estavam submetidos. Naquele dia,
o comportamento dele estava de acordo com o esperado de um “sujeito homem”, que
acabou de ser “xnoveado” pelo amigo.
Apesar de Zezinho ter sido um interlocutor marcante, ele não era o único que
“fazia corre”. Como já disse, no início do trabalho de campo muitos mototaxistas
evitavam fazer as transações com os clientes na minha frente. Posteriormente, quando
eles acostumaram com minha presença, comecei a entender melhor os fatores que eles
deviam levar em conta quando decidiam “fazer um James”. Tratarei sobre esse assunto
a seguir.
5.7 - Fatores importantes para fazer “aviãozinho”
Certo dia, um senhor de cabelo branco trajando um paletó desbotado se
aproximou do ponto de moto táxi. O mototaxista reconhecido como Motorista foi
conversar com ele. Não demorou muito e ele saiu em direção a sua moto com os vinte
reais na mão. Thomaz advertiu o colega: “Tá fazendo aviãozinho? O, se os polícia pega
vai preso, hein?”. Ele respondeu que iria até o Morro do Palácio, já que no Morro do
Estado os policiais civis estavam no campo de futebol. Thomaz seguiu aconselhando o
colega: “Mesmo assim. Leva o Seu Augusto na garupa. Fala que você vai comprar pra
você. Um é seu e o outro dele”. Motorista seguiu a recomendação do colega.
Posteriormente, Thomaz me disse que o Seu Augusto era “velho conhecido” de
todos. Ele era advogado e “vira e mexe” aparecia por lá para “comprar pó” (cocaína).
Perguntei o porquê de tantas recomendações. Ele respondeu que a polícia civil estava
rondando os Morros do Estado e do Palácio por aqueles dias. E, por isso, eles estavam
tomando mais cuidado com os aviãozinhos. Ele disse, ainda, que quando alguém é
parado por algum policial a melhor tática é falar que estava comprando a droga para seu
próprio consumo. Caso soubessem que estava comprando para alguém, o mototaxista
iria preso.
Essa não era a única tática dos mototaxistas que “faziam corre”. O próprio mo
“James” eles começaram a usar como um código próprio para diferenciar os clientes
que os procuravam para fazer corrida e aqueles que queriam um “aviãozinho”. Não
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havia escutado esse nome antes. No início do trabalho de campo os mototaxitas usavam
mais costumeiramente os nomes “aviãozinho”, “fazer corre” ou até mesmo “fazer
bonde”. Quando DK saiu da prisão e voltou a trabalhar no ponto de moto táxi, esse
nome passou a ser mais usado. Lembro-me de uma vez em que um rapaz, vestido de
roupa social se aproximou dele e ele começou a negociar o preço. Cabeção, então,
gritou para o colega, questionando o porquê de ele não respeitar “o vez”. Felipe o
interrompeu e disse: “É James”. Depois disso, Cabeção deixou de contestar DK.
Aproximei-me de Felipe e perguntei o que era “James”. Ele respondeu: “É
aviãozinho. Se eu não avisasse que era para fazer bonde o povo ia ficar louco, porque
não era a vez do DK”. Nesse dia, percebi que a tabela que determina a ordem daqueles
que vão fazer a corrida não é necessariamente seguida em casos de aviãozinho,
principalmente, porque nem todos os mototaxistas fazem aviãozinho. Cabeção, por
exemplo, não gosta de fazer. Ele dizia que não queria arranjar nenhum tipo de
problema. Por isso, não se importou de o colega ir, mesmo ele sendo “o vez”.
Entretanto, caso “o vez” queira “fazer o bonde”, ou seja, queira “subir” o Morro para
comprar a droga para o cliente é preciso que o mototaxista que esteja negociando
conteste a ordem da tabela. Caso “o vez” queira fazer o “bonde” ele será o responsável
por comprar a droga para o cliente. Essa regra não isenta de possíveis conflitos com
aqueles que “roubam o vez”, como acontece em situações de transporte de passageiros.
No caso de fazer “bonde”, pode acontecer, também, de o cliente possuir um mototaxista
de sua preferência e pedir diretamente a ele, sem necessidade de seguir a tabela.
Posteriormente, comentei com o DK que achava engraçado eles chamarem de
“James” quando eles vão “fazer corre”. Ele falou: “É uma maneira que a gente fala, para
não ficar falando de fazer corre e bonde o tempo todo. É mais discreto”. O número de
pessoas ao redor do ponto de moto táxi era outro fator que deveria ser levado em conta
ao fazer a transação do aviãozinho. Quando havia muitos guardas e/ou policiais do
programa “Niterói Presente” rondando a Praça do Rink, os mototaxistas até podiam
negociar o preço com o cliente perto do ponto, mas pediam para encontrá-lo em outro
lugar para entregar o produto (normalmente, na outra esquina da Praça do Rink, mais à
frente da Rua Quinze de Novembro). Por vezes, também acontecia de o mototaxista
chegar com o produto no ponto e pedir para outro mototaxista entregar ao cliente.
Como disse, pode acontecer dos clientes que vão até o ponto de moto táxi para
“fazer bonde” já possuírem seus mototaxistas de preferência. A maioria dos clientes ou
são jovens universitários ou pessoas de mais idade. Havia um senhor que andava com
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ajuda de sua bengala e preferia pedir a Revu ou a Reginaldo para fazer o “aviãozinho”.
Certo dia, Reginaldo “subiu o Morro” a pedido desse senhor. Quando voltou, como
havia um grupo de policiais do programa “Niterói Presente” por perto, ele não quis
entregar o produto ao senhor. Pediu para que Cabeção o ajudasse. Ele se negou a fazêlo. Além do senhor e Cabeção, só tinha eu no ponto. Reginaldo olhou para mim e disse:
“Me dá uma ajudinha aqui”. Não tinha entendido que era para entregar os pinos de
cocainha que estavam na sua mão. Estava distraída e, naquele momento, nem tinha
percebido que o Reginaldo tinha ido fazer “bonde”. Achei que seu pedido era para pegar
o capacete do passageiro, algo que sempre fazia por lá (muitas vezes, os mototaxistas
pediam que eu segurasse algum capacete enquanto faziam outras corridas). Para minha
surpresa, Reginaldo apertou minha mão, entregando os pinos e falando rápido: “Entrega
para o senhor”. Depois, ele acelerou sua moto e foi embora. Olhei os policiais que
estavam de costas para mim e fui em direção ao senhor. Entreguei no mesmo
movimento, com um aperto de mão. Fiquei com tanto medo do que aconteceu que fui
embora logo depois. Por sorte, nunca mais me pediram para ajudá-los dessa forma. Se
me pedissem novamente, eu certamente negaria o favor.
Em outro ponto de moto táxi que cheguei a acompanhar a transação do
“aviãozinho” costumava a ser feita no próprio lugar onde os mototaxistas esperavam os
clientes. O ponto era próximo ao Morro do Juca Branco, na região Norte de Niterói. Ele
fica localizado do lado de um bar frequentado por moradores da região e trabalhadores
de outras localidades. Nesse ponto, a principal função dos mototaxistas era “fazer
bonde”, por isso, as negociações e entrega do produto era feita no ponto mesmo. Poucos
clientes os procuravam para “subir” o Morro. Em sua grande maioria, os mototaxistas
tinham até 25 anos e somente um possuía documentação de motorista e motocicleta
regularizada, ou seja, sem pendências.
Frequentei esse lugar por três meses, a fim de construir certo distanciamento do
campo junto aos mototaxistas do Morro do Estado. O tempo que passei por lá foi
importante para perceber que nem todos os mototaxistas queriam a regularização do
serviço perante a prefeitura. Enquanto, em sua maioria, aqueles que trabalhavam
próximo à Praça do Rink estavam às voltas com essa possível regularização, lá no
Morro do Juca Branco esse assunto não entrava em voga e todos eram contra. Eles
enfatizavam que mesmo com a regularização o trabalho não mudaria. Ou seja,
continuariam “a perder para polícia” e a fazer aviãozinho.
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Esses mesmos fatores foram levantados quando entrevistei alguns mototaxistas
que trabalhavam num ponto localizado na Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio.
Diferentemente do caso de Niterói, na cidade vizinha o movimento de regularização já
estava avançado. Alguns pontos de moto táxi, como esse que visitei, já estavam
cadastrados junto à prefeitura, por isso, possiam associação, CNPJ, pagavam impostos e
seguros. Todos os mototaxistas, além de terem que ter a documentação sem dividendos,
precisavam realizar um curso de “motofrentista” e “mototaxista” cadastrado pelo
DETRAN. O ponto fica delimitado pela prefeitura com uma faixa amarela no chão e
uma placa. Cada motocicleta possuí a placa vermelha e um cartão com as identificações
do piloto. Além disso, há uma enorme placa com os preços para cada localidade do Rio,
valores esses que foram tabelados junto à gestão municipal. Mesmo assim, segundo o
que me informaram alguns mototaxistas, ainda era preciso pagar uma quantia aos
Policiais, para evitar que a moto fosse apreendida ou que fossem parados durante
alguma blitz ou apreensão. Embora a maioria estivesse com as documentações
regularizadas, alguns ainda possuíam dívidas e, por isso, eles resolveram coletivamente
continuar pagando aos policiais. Como já indicava o caso de Niterói, regular o trabalho
dos mototaxistas no Rio de Janeiro, também, não significava a extinção das regulações
informais.
Conforme eles disseram, algo que se modificou com a regularização foi o
“aviãozinho”. A partir do momento em que começou o processo de regularização, as
transações de compra de drogas a clientes deixaram de ser feitas no ponto. O que passou
a acontecer é que os clientes, quando precisam, ligam para os mototaxistas e esses, por
sua vez, vão entregar o produto em algum lugar distante do ponto.
Entretanto, nas três localidades citadas há mototaxistas que não gostam de
realizar “aviãozinho”. No ponto localizado na Praça da Cruz Vermelha, por exemplo,
havia um senhor que trabalhava há muito tempo como mototaxista e não gostava de
“fazer corre”. Anteriormente, trabalhava em São Gonçalo e, depois de se separar da
esposa, passou a trabalhar naquele ponto. Segundo ele: “Não faço corre, porque acho
que tenho mais a perder do que a ganhar. Não julgo quem faz, mas eu prefiro não me
envolver”. Apesar de dizer isso, afirmou que quem fazia “aviãozinho” se parecia mais
com traficante do que com mototaxista. Ele disse, ainda, que aqueles que fazem “esse
tipo de serviço” tendem a atrapalhar quem quer “trabalhar sério” e “ser visto como
trabalhador”.
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A exemplo desse mototaxista do Rio de Janeiro, em Niterói também havia um
número de mototaxistas que defendiam a regularização da profissão perante a prefeitura,
principalmente, para se afastarem daqueles que “mancham o trabalho”. De acordo com
essa visão, fazer “aviãozinho” poderia ajudar a construir o estereótipo negativo em
relação ao trabalho do moto táxi. Um dos motivos de alguns mototaxistas defenderem a
regularização era a necessidade de regular o mercado. Isto é, a regularização junto à
prefeitura poderia ser uma maneira de, finalmente, delimitar quem era mototaxista,
querendo ser reconhecido pela identidade social de trabalhador e quem era
“mototralha”, que fazia o serviço de “aviãozinho” e atrapalhava aqueles que
procuravam “trabalhar sério” para o sustento.
No entanto, a lei aprovada na Câmara Municipal de Niterói parecia delimitar
demais quem poderia ou não fornecer o serviço de moto táxi. De acordo com o quinto
artigo da lei ordinária 3163/2015:
Art. 5º Para o exercício das atividades previstas no art. 1º desta Lei, é
necessário:
I
ser
maior
de
21
(vinte
e
um)
anos;
II - possuir habilitação, por pelo menos 02 (dois) anos da data da solicitação, na
categoria
"A";
III - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN;
IV - usar colete de segurança e capacete dotados de dispositivos retrorefletivos,
nos
termos
da
regulamentação
do
CONTRAN;
V
documento
de
Identidade
RG;
VI - estar em dia com a obrigação militar e eleitoral;
VII - duas fotos 3x4 (três por quatro) coloridas, recentes;
VIII
comprovante
de
residência
recente;
IX - Certidões Negativas das Varas Criminais;

Os nove parágrafos desse artigo restringem bastante quem pode ser ou não
mototaxista. A pegar pelo primeiro, o segundo e o último deles, por exemplo, quase
todos os mototaxistas do Morro do Estado estariam impedidos de ser regularizados. Na
próxima seção, descreverei um pouco a necessidade de tais profissionais não possuírem
antecedentes criminais para exercer o serviço de moto táxi.
5.8 - moto táxi e a ressocialização de ex presos
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A primeira vez que me dei conta do quanto o trabalho no moto táxi pode estar
relacionado à temática da ressocialização de ex-presos foi quando entrevistei alguns
mototaxistas do Rio de Janeiro. Como mencionado, dentro de algum tempo estabeleci
contato com profissionais da Praça da Cruz Vermelha, onde funcionava um ponto que já
é regularizado há mais de dois anos. Naquele ponto haviam 16 mototaxistas e todos
possuíam outros trabalhos ou “bicos”, a maioria entregando produtos pelos aplicativos.
Entrei em contato com um mototaxista pelo Facebook. Ele se prontificou a me
receber no ponto. No dia, infelizmente, ele não estava presente. Teve que fazer umas
entregas para um restaurante que trabalhava. Mesmo assim, fiquei no ponto de moto
táxi conversando com três deles. Inicialmente, perguntei o que foi preciso fazer para que
eles se adequassem a lei. O senhor mais velho respondeu que era preciso colocar todos
os equipamentos que estão pedindo na lei: mata cachorro, antena, capacetes e
documentos em dia. Dentre esses três, somente um aparentava ser mais jovem. Por
conta disso, comentei que as exigências da lei (permitir apenas mototaxistas depois dos
21 anos e com mais de 2 anos de carteira habilitada na categoria A) poderia ser um
entrave para os jovens que encaravam o moto táxi como uma primeira oportunidade de
trabalho. Outro senhor que estava fumando um cigarro comentou:
“Não pode ter antecedentes criminais também. Eles falam tanto em
ressocialização, ressocialização, mas quando o cara sai da cadeia ninguém quer
dar emprego para ele. Mototáxi é uma saída, para conseguir levar sua vida. Esse
negócio de não ter antecedentes criminais atrapalha isso. Como é que quer
ressocialização assim?

Em interessante trabalho, Lacerda (2016) abordou a temática de ressocialização
de presos e egressos do sistema prisional no Brasil e no Canadá. Assim como no caso
empírico apresentado pela autora, o mototaxista (egresso do sistema prisional) também
destaca as dificuldades de reinserção no mercado de trabalho. Para Lacerda, o processo
de ressocialização é caracterizado pelo acionamento de identidades sociais disponíveis,
conforme a necessidade. Desse modo, presos e egressos buscam construir a identidade
de trabalhador pelo viés da formalidade. Quando não conseguem um emprego de
carteira assinada, o mercado informal acaba sendo uma saída para serem representados
pelo trabalho enquanto valor moral, afastando-se da visão de que pertencem ao “mundo
do crime”.
Um outro mototaxista me contou que aquele senhor encontrou muita dificuldade
de conseguir um emprego, já que ninguém lhe deu nenhuma oportunidade. Só retirou a
carteira de habilitação quando um primo dele, também mototaxista, lhe contou sobre a
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vaga que estava tendo naquele ponto. O rapaz completou: “Se for levar essa lei a ferro e
fogo, ele não poderia estar aqui. Pagar os canas ajuda nisso”. Conforme enfatizou o
mototaxista, para garantir que esse colega e outros que não se adéquam às exigências da
lei possam exercer o trabalho era preciso pagar uma quantia à Polícia.
Depois dessa entrevista, comecei a me dar conta de quantos mototaxistas com
quem convivia há mais de um ano na Praça do Rink já tinham passado pela prisão.
Além de Hugão e de Zezinho, havia seis mototaxistas que foram presos. DK e MY, por
exemplo, saíram da prisão um pouco depois de Zezinho ser preso. DK não gostava de
falar da época que passou por lá. Dizia que as pessoas ficavam com pena, por isso não
falava. A única vez que falei com ele sobre isso foi quando completou seis meses que
estava solto. Ele estava feliz e comentou comigo que já fazia esse tempo que não estava
mais preso. Eu perguntei a ele:
Pesquisadora: Como é estar na prisão?
DK: É não ter espaço, não ter espaço para nada.
Pesquisadora: Quantos estavam com você?
DK: Uns 2 mil.
Pesquisadora: Na mesma cela?
DK: Não, ficávamos num espaço aberto, ficavam uns 2 mil lá.
Pesquisadora: Não vai voltar, hein.
DK: Não, de jeito nenhum. Não quero voltar nunca mais. Tô aqui trabalhando para isso.
Aos poucos as coisas vão melhorando.
Percebi que ele ficou incomodado com a conversa e por isso, resolvi trocar de
assunto. Nesse dia, entendi melhor o quanto ele estava feliz em ter aquela oportunidade
de trabalho. Ele havia sido preso por roubo, “157”105, como os demais mototaxistas
falavam. Sempre que DK conseguia comprar algo novo, ele comentava comigo. Quando
comprou seu tênis, por exemplo. Nos conhecíamos fazia menos de um mês e, certa vez,
ele fez o seguinte comentário no ponto: “Oh, meu tênis novo”. Respondi que era bem
bonito. Ele disse que “não era de marca”, mas que aos poucos iria “melhorando”. Falei
que era um tênis muito bom, que Olimpikus era uma marca conhecida, sim. Ele
retrucou, dizendo que não era da Nike ou Adidas, mas que “dava para trabalhar”. O
mesmo aconteceu quando ele comprou um celular e quando conseguia arrumar a moto.
Ele me contava os planos de guardar dinheiro para comprar uma motocicleta melhor, já
que a dele era de 100 cilindradas, ele queria uma de 150, pelo menos.
105 157 é o artigo do Código Penal brasileiro que condena casos de roubo e furto.
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Ao contrário de DK, MY falava bastante dos seus tempos de prisão. Eles saíram
quase na mesma época. Mas, não ficaram na mesma ala de Bangú. MY ficou um ano e
meio preso, por estelionato. Contava que a comida da prisão era muito ruim e, por isso,
fazia um fogareiro com resistência de chuveiro para conseguir preparar alguma coisa
diferente. Segundo me dizia, era preciso comer bem, já que era fácil emagrecer, abaixar
a imunidade e pegar tuberculose. Assim como o seu colega, ele também dizia que não
queria voltar para a prisão. Logo após ter saído do cárcere, ficava bastante tempo no
ponto de moto táxi. Posteriormente, começou a não aparecer mais por lá. Segundo o que
me disseram outros mototaxistas, ele estava com “os caras do morro”. Mesmo que as
histórias dos dois tenham sido distintas, o fato é que a primeira oportunidade que eles
tiveram após sairem do cárcere foi o trabalho no moto táxi. Se não fosse isso,
certamente DK não teria muitas perspectivas de sonhar e fazer planos de comprar uma
nova moto, por exemplo.
Caso o serviço de moto táxi seja regularizado pela prefeitura, além desses dois,
Hugão, Motorista, Café e Zezinho só poderiam exercer esse trabalho de maneira ilegal.
O mesmo ocorreria com Miguel e Luan, ambos menores de 21 anos. Hugão ficava
injuriado com a exigência dessa lei. Ele possuía a carteira habilitada na categoria A há
mais de dois anos, tinha suas documentações sem pendências, mas, mesmo assim, não
poderia ser categorizado como um mototaxista legalizado. Certo dia, ele estava
reclamando comigo a respeito dessas “injustiças”, quando duas ambulantes amigas dos
mototaxistas se aproximaram de nós reclamando dos guardas municipais. Paramos de
conversar para escutar Genise e Fátima. Segundo elas, os “guardinhas” estavam as
impedindo de trabalhar, não queriam que eles expusessem seus produtos na frente do
Shopping Plaza. Diante da reclamação de suas amigas, Hugão comentou gritando:
“Depois chega um e mete bala na cara deles e eles não sabem o porquê. Devia
acontecer isso mesmo. Para eles não mais encherem o saco. Você vê aqui, todo
mundo de boa, tranquilo, mas aqui tem muita gente que já foi preso, muita gente
que já ficou 6, 7 anos na cadeia. Depois que eles saíram, eles vem pra cá, ser
camelô ou moto táxi, para tentar seguir a vida certinho, trabalhar. Mas numa
dessa, um desses caras ficam putos e falam ‘a sociedade não quer que eu
trabalhe, então vou meter bala na cara desses caras também’. Ai só assim para
eles aprenderem”

Depois de sua fala, Hugão se afastou e Genise e Fátima começaram a montar
suas barracas próximo ao ponto de moto táxi mesmo. Eu fiquei em silêncio, tinha
entendido que a queixa dele era para além da situação que acabara de acontecer com as
meninas. Momentos antes ele comentava comigo que estava muito irritado por conta da
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exigência da legislação em não permitir egressos do sistema prisional como mototaxista
regularizado. Sua fala era um esbravejo de raiva perante a situação de precariedade a
qual são ele e suas colegas são marcados por conta de seus trabalhos informais. A
necessidade dele era ter sua identidade de trabalhador reconhecida, para além das
questões formais relacionadas à legislação e as agências de controle do Estado.
Como estou tentando mostrar, durante o período que acompanhei o trabalho dos
mototaxistas, continuamente aparecia alguma instituição questionando a presença deles
naquele espaço. Algumas vezes era a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem
Pública. Outras vezes a Polícia Civil. A Polícia Militar também esteve presente. Depois
de serem retirados daquele espaço, mais de uma vez, tendo suas motos apreendidas, eles
começaram a exigir que a prefeitura colocasse em prática uma lei já existente.
Entretanto, não sabiam que a própria lei impediria que alguns pudessem ter seu status de
trabalhador reconhecido. A revolta de Hugão era por essa razão.
Assim como os outros mototaxistas, Hugão não queria mais ter sua identidade
social associada ao estereótipo de mototralha. Muitos dos meus interlocutores viam a
legalização do trabalho do moto táxi como forma de obter seu reconhecimento enquanto
detentores de uma “substância moral digna” (Cardoso de Oliveira, 2002) e, com isso,
serem tratados com respeito no espaço público. O fato de ser excluído pela legislação
era um insulto moral para Hugão e, na sua fala revoltada, “meter bala” seria uma forma
se recuperar do dano sofrido (Cardoso de Oliveira, 2002).
As oportunidades que cada mototaxista teve, certamente foram muito diferentes
da minha. Constantemente, alguns deles me perguntavam sobre a pesquisa que estava
realizando e sobre meus estudos na Universidade. Essas perguntas, como já disse, foram
importantes para que eles compreendessem o que eu estava fazendo e me aceitassem
mais naquele espaço. Entretanto, perceber a visão que eles possuíam sobre o meu
trabalho também foi essencial para compreender de que forma eles representam a
categoria “trabalho”. É sobre isso que se trata o próximo tópico.
5.9 - “Você só estuda?” – saber prático x saber teórico
Como já enfatizei, a minha alteridade para com meus interlocutores foi
determinte quanto à definição do meu lugar no campo. O fato de ser mulher, branca e
não moradora do Morro do Estado causava certo estranhamento nos mototaxistas em
relação às minhas intenções de conviver naquele espaço. Por conta disso, o codinome
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“estagiária do delegado” foi a primeira tentativa de demarcação de minha posição. Além
disso, esse alcunho revela os receios e apreensões dos mototaxistas em relação as
pessoas novas e diferentes que começa a frequentar aquele ambiente, já que poderia ser
algum policial ou pessoa ligada ao delegado tentando delatar aquilo que observava entre
eles.
O fato de ser mulher também foi um fator de estranhamento para muitos dos
mototaxistas. O ponto era um lugar, sobretudo, de convivência masculina onde a
construção do homem/trabalhador se fazia notar claramente. As mulheres, muita das
vezes, estavam ali de passagem, seja como clientes ou parentes e amigas. Elas não
ficavam por lá muito tempo, não costumavam passar uma tarde ou um dia inteiro como
eu. Zezinho foi um que não entendia isso e chegou a usar uma fala sexista para
demarcar nossas posições, de modo a fazer com que eu me retirasse do ambiente. Para
ele, ou eu estava ali tentando “pegar alguém” (ou seja, iniciar um romance com
qualquer um deles) ou deveria sair para olhar as vitrines das lojas.
Como disse, tomar a atitude de começar a dividir Coca-Cola e comidas com os
mototaxistas foi importante para que eles me aceitassem naquele espaço. Além de
dividir o valor dos produtos com eles, por vezes, eu comprava sozinha uma bebida ou
algo para comer e compartilhava com todos. Por conta disso, a desconfiança sobre o que
eu foi se modificando e o meu codinome passou para “menina da UFF”. Já tinha
explicado muitas vezes que fazia pesquisa e que estudava antropologia, mas muitos
ainda não entendiam muito bem. Em determinado dia, estava no ponto junto a
Reginaldo, Miguel e Bocão e, como de costume, resolvi comprar uma bebida para nos
refrescarmos. Falei para o primeiro escolher a bebida. Ele falou que preferia Coca-Cola.
No momento em que estávamos bebendo, Miguel me perguntou se eu estava fazendo o
pré-vestibular da UFF, que fica localizado na frente do ponto. Já dito que estava no
doutorado em antropologia e que fazia uma pesquisa procurando entender o trabalho
deles. Voltei a explicar. Ele continuou confuso e fez outra pergunta. Indagou-me se eu
ganhava dinheiro. Falei que ganhava uma bolsa para estudar e realizar minha pesquisa.
Ainda sem compreender, ele comentou: “Tá, então você não ganha dinheiro, só uma
bolsa. Como você compra essas coisas?”. Reginaldo começou a rir dele e disse que essa
bolsa era tipo um salário. Comentei que recebia do governo uma quantia mensal para
realizar meus estudos. Tentei explicar novamente o que eu fazia, mas ele pareceu
desinteressado e procurou mudar de assunto rapidamente.
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A dúvida de Miguel me alertou para uma distinção importante que marcava o
mundo que eu estava tentando e do que eu vivia. Como enfatizou Guedes (1997), a
oposição entre o “saber teórico” e o “saber prático” é central para a construção do
homem/trabalhador. Assim como nos casos analisados pela autora, os mototaxistas
também privilegiam a necessidade de adquirir o “saber prático” enquanto desprezam a
necessidade do “saber teórico”, invertendo os valores comuns em nossa sociedade:
“Há uma outra oposição, mais complexa, contida na distinção ‘saber prático’ x
‘saber teórico’, porque significa contrapor-se a valores que são dominantes na
sociedade, invertendo mesmo, nesse nível do discurso, a própria direção da
dominação. (...) Sob essa forma, o estudo (modo de acesso ao ‘saber teórico’)
desvaloriza-se diante do fazer (único modo de acesso ao ‘saber prático’). A
própria posição do investigador – como alguém de estudo, que, portanto, não
faz nada – foi, mais de uma vez, delicadamente colocada em questão”.

(Guedes, 1997, p. 201)
Essa inversão dos valores condiz com a história de Miguel. Ele tinha 17 anos e
estava fazendo Educação de Jovens e Adultos (EJA) à noite para terminar o Ensino
Médio. Segundo me contou, ele estava “indo à escola” somente para atender um pedido
da mãe, que insistia muito. Ele dizia que “não gostava de estudar” e preferia estar ali
trabalhando e “ganhando dinheiro”. Nas configurações de ideias-valores que são
exaltadas ali, o estudo era desvalorizado diante do saber prático adquirido nas ruas
trabalhando. Por isso, além da incompreensão, havia um desinteresse em relação ao que
eu fazia não só da parte de Miguel, mas, também, dos outros mototaxistas. A
necessidade era, somente, aferir um lugar que explicasse o que eu fazia por ali e, por
isso, me chamar de “menina da UFF” parecia fazer sentido.
Posteriormente, à medida que comecei a frequentar aquele espaço, dividindo
comidas e comprando bebidas eles começaram a procurar entender de que maneira eu
“fazia dinheiro”. A dúvida de Miguel era nesse sentido. A princípio, ele procurou me
enquadrar no universo das ideias-valores da qual fazia parte. As perguntas também
giravam em torno de qual “profissão” eu poderia ter depois que “estudasse”. No dia em
que me apresentei a Genise e Fátima, as duas camelôs que trabalham nas proximidades
da Praça do Rink e são amigas dos mototaxistas, esse questionamento se fez
explicitamente presente. Como de praxe, me apresentei dizendo que fazia doutorado em
antropologia na UFF e que fazia uma pesquisa com os mototaxistas. Genise me
perguntou se Antropologia era algo parecido com Sociologia. Respondia que essas áreas
eram próximas. Ele me Indagou, ainda, sobre qual profissão eu poderia ter. Falei que
poderia ser professora de faculdade. Posteriormente, ela comentou:
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Esse negócio de estudar é complicado porque as pessoas estudam muito e
depois acabam recebendo um salário-mínimo só. Aconteceu isso com uma
prima minha. Ela estudou tanto, fez faculdade na UFF e agora é professora do
Estado. Ficou um tempão sem receber e eu aqui faço mais dinheiro que ela.

Acabei concordando com ela e disse que tinha muitas incertezas sobre meu
futuro. Ela procurou me encorajar a “sair dessa vida” e buscar um emprego no
shopping. Ela enfatizou, ainda: “Você é bonita, rapidinho arranja um emprego ali no
Plaza”. Apesar de ter rido do comentário de Genise, depois fiquei refletindo sobre sua
insistência para que eu procurasse outra forma de “fazer dinheiro”. Assim como os
demais mototaxistas, em sua fala ela também ressaltava que o saber teórico ou, de outra
maneira, o “estudo” era desvalorizado e, por vezes, poderia ser confundido com a
vagabundagem (Guedes, 1997). Por isso, ela realçava que eu deveria “sair dessa vida”.
Nesse sentido, era comum que fizessem a mim perguntas como “você só estuda” ou
“você não tem o que fazer”, já que, de acordo com essa configuração de ideias-valores,
o saber prático é uma forma de conseguir sustento que poderia me atribuir o
reconhecimento enquanto trabalhadora.
Colocar a posição do antropólogo em questão e indagar sobre o seu “saber
teórico” não foi algo que ocorreu exclusivamente comigo. Dentre outras, a própria
Simoni Guedes (1997) teve sua posição questionada dentro de sua pesquisa. Uma das
falas do mototaxista Felipe contestando a importância do saber teórico foi importante
para que eu conseguisse captar os valores ali presentes que eram tidos como relevantes
para a construção do mototaxista enquanto um homem/trabalhador:
A gente sabe que o estudo é importante. Eu estudei. Até tentei vestibular e tudo,
mas não fui para frente. O que eu tiro no meu trabalho de mecânico e no
mototáxi é mais que um advogado. O que alguém que fica aqui só no mototáxi,
roendo o osso, também tira bem. Tira mais que muita gente que estuda. Para
gente, para criança que sai do morro ou resta descer do morro ou virar bandido.
Isso que a gente faz aqui é se virar, tem que trabalhar, a gente aprende desde
cedo. É diferente da vida de quem vem de cidade pequena para estudar. É
diferente dos alunos filhinhos de papai que chegam na cidade grande e se
deslumbram quando vem estudar. A gente não pode isso não. Você vê,
trabalhador assalariado pode até cheirar, mas não sustenta o tráfico não. Um
cara que ganha um salário-mínimo por mês, vamos dizer que ele tire cemzinho
o início do mês pra curtir. Ai vai lá e compra um de 30. Fica ligadão. Vai querer
beber umas cervejas para embrazar. Já vai mais 30. No meio vai querer dar mais
um teco. Ai compra um de 20. Tá vendo, já foi quase tudo. Vai ficar com fome.
Só sobrou 20 reais. O que faz? Pede um petisco de palito e uma porção de
guardanapo [nós dois rimos]. Chega domingo, tem jogo do Flamengo. Ih, mas o
que ele vai fazer? Gastou o dinheiro todo na sexta. Tira mais um galo. Compra
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umas itaipavas. Pede para mulher fazer uma carne assada de tira gosto. E é isso.
Acabou o final de semana. Está vendo. Acabou o dinheiro. Isso não sustenta o
tráfico. Um cara desse só faz isso no final de semana. Quem sustenta o tráfico é
filhinho de papai que tem dinheiro para cheirar e fumar dia de semana. Isso sim
sustenta. A gente não gosta de quem cheira não. Aqui tem uns 4, 5. Falar que
cheira aqui é xingamento. Mas, também, tem cheirador e cheirador, tem
cheirador que não se controla e acaba com dinheiro todo. Você percebe.
[Apareceu um senhor baixinho de bermuda e camiseta]. Está vendo esse cara
aqui. É um advogado de porta de cadeia. Cheirador pra caralho. Chegava aqui
só de blazer, sapato social, carrão. Olha como está agora. Chegou a pé, chinelo,
bermuda. É daí pra baixo. Esses assim não se controlam [Apareceu uma mulher.
Ele foi lá conversar e depois voltou] Essa daí é minha amiga que faz medicina.
Já falei dela para você. Ela também é minha comadre. Conheci ela no prévestibular. Ela fez história, biblioteconomia, direito e agora está fazendo
medicina. E tem o agravante de ter filho. Ela fala que na medicina só tem
filhinho de papai. Esses meninos que vêm do interior e acha que só porque pai é
doutor pode tudo. Esse é o pessoal da UFF que tem muito preconceito com a
gente que é de morro, com pobre. Acham que podem muito, mas são uns bostas.

A fala de Felipe sintetiza alguns aspectos que procurei enfatizar ao longo deste
capítulo. Apesar de reconhecer a importância do saber teórico, ele coloca uma distinção
marcante entre aqueles que procuram o acesso ao “estudo” na Universidade e pessoas
que, como ele, só tiveram a opção de “descer do morro” ou “virar bandido”. O ritual de
passagem de menino para homem/trabalhador é realizado por conta da necessidade,
diferente daqueles que possuem a oportunidade de ir estudar em outra cidade. Aprender
a se virar e ser “virão” equivalia ao processo de adquirir o “saber prático”, obtido por
meio da experiência de vida nas ruas. Segundo eles, aqueles que saem de cidades
pequenas para estudar em Niterói não possuem essa vivência e, por isso, não têm o
acúmulo da experiência prática reconhecida pelos mototaxistas como necessária para o
ser visto como trabalhador.
Em sua fala, Felipe também enfatiza que cabe ao homem/trabalhador reconhecer
sua responsabilidade, utilizar o dinheiro para seu próprio divertimento, mas sem se
esquecer dos sacrifícios realizados para o sustento da família. “Saber se controlar” é
ressaltado como característica daqueles que tiveram que “descer o morro”, ou seja, os
jovens que, como ele, conseguiram adquirir o “saber prático” para “se virar” nas ruas
(Guedes, 1997). Por outro lado, os “filhinhos de papai” que vieram para Niterói em
busca de acesso ao “saber teórico” são destacados como pessoas que se “deslumbram”
com a nova realidade e possuem dinheiro suficiente para “sustentar o tráfico”.
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No final das contas, a fala de Felipe inverte os pólos da valoração usualmente
atribuída aos saberes práticos e teóricos, de modo a desconstruir a imagem exógena que
acaba por ser associada aos mototaxistas. Como enfatizado, aqueles que trabalham com
o moto táxi tendem a ser vistos enquanto “mototralha”, ou seja, pessoas que utilizam da
moto a favor do tráfico. Esse estereótipo tende a ser utilizado por aqueles que se julgam
familiarizados com a realidade vivida pelos mototaxistas, só que, na verdade, não fazem
parte desse mundo. Esse grupo é representado no discurso de Felipe pela categoria
“filhinhos de papai”, pessoas que utilizam dessas visões generalizantes e superficiais
para pré-julgar um contexto que, na verdade, é desconhecido por eles. De acordo com a
visão do mototaxista, ao contrário do que a concepção sobre eles pressupõe, caberia a
esse grupo de “filhinhos de papai” e não a eles as relações coniventes com o tráfico.
Portanto, entender as moralidades acionadas pelos mototaxistas é essencial para
contrapor suas configurações de ideias-valores às representações exógenas construídas
sobre o seu fazer. De certa forma, o que pretendi fazer é parecido com a análise
empreendida por Foote Whyte, em Sociedade de Esquina (2005). Ao desenvolver os
seus estudos em um bairro habitado por imigrantes pobres descendentes de italianos
(então identificado como Corneville), o autor se defrontou com uma série de
representações previamente construídas sobre o local e seus moradores. A área era vista
como problemática e degradada, com altos índices de criminalidade e delinquência
juvenil, o que foi gradativamente superado à medida que era realizada a pesquisa
empírica por meio da qual o autor conseguiu lançar, com base no ponto de vista nativo,
um outro olhar sobre aquela realidade. É nesse movimento de contraposição que
procurei me deter, a fim de, com isso, ter acesso às diferentes representações que
envolvem os atores e universos em questão.
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como informado, o título dessa tese faz alusão ao primeiro contato que tive com
o movimento cicloativista de Niterói, em 2015, em uma audiência pública na Câmara
Municipal, que tinha como objetivo discutir o sistema cicloviário da cidade. Na entrada
do prédio, avistei uma faixa pertencente a esse grupo com o seguinte escrito: “Por uma
Niterói para Pessoas”. Naquele momento, observar os ciclistas exigindo seus direitos
perante o poder legislativo de Niterói me instigou a desenvolver meu objeto procurando
analisar as práticas e representações de cicloativistas e mototaxistas sobre a temática do
direito a cidade.
O uso desse slogan pelo movimento cicloativista tinha como intenção não
somente lutar por espaço para as bicicletas, mas tentar construir ruas em que qualquer
um pudesse transitar livremente e com segurança. Para ajudar nesse objetivo, o grupo
procurou construir seu discurso com base em uma gramática moral moderna acionando,
inclusive, a noção de “direito à cidade”, com base na teoria de Harvey (2008).
Entretanto, como enfatizei no terceiro capítulo, esse grupo acabava por mobilizar seus
próprios interesses particulares, já que suas ações levavam em consideração os conflitos
mais próximos a suas realidades. Dessa maneira, esses agentes conseguiram fazer com
que a falta de infraestrutura para bicicleta fosse encarada enquanto um problema em
relação a mobilidade urbana para todos, sendo assunto controverso e foco de atenção da
gestão pública para resolvê-lo.
Apesar desse primeiro contato com a frase “Niterói para pessoas”, no momento
de escrita da tese percebi como ela poderia também ensejar a forma como as noções de
“indivíduo” e “pessoa” são traduzidas para o contexto brasileiro (Da Matta, 1997). No
caso do movimento cicloativista, eles conseguiram construir seu discurso de maneira
que seu problema social se tornasse um problema público. Para isso, foi concedido a
esses agentes um comportamento impessoal e anônimo dado a todos os indivíduos que
tem acesso a direitos (Da Matta, 1997). Fazer com que sua opinião seja levada em conta
ao se formular e implementar as leis é um tratamento proporcionado aqueles que são
tratados enquanto indivíduos, segundo as relações pessoais e hieraquizantes no Brasil.
Nesse sentido, percebe-se que o modelo individualista igualitário é o que está sendo
ressaltado nesse caso empírico (Dumont, 1979).
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Por outro lado, os mototaxistas não tiveram acesso a um tratamento impessoal e
igualitário que lhes proporcionassem o acesso ao direito à cidade. Ou seja, suas
necessidades em torno de ocupar o espaço urbano para exercer seu trabalho não são
garantidas a esses agentes porque eles não vistos enquanto indivíduos, segundo as
relações pessoais e hieraquizantes no Brasil (Da Matta, 1997). Por isso, eles não são
encarados enquanto indivíduos que possuem acesso a direitos e, sim, enquanto sujeitos
que lhes restam as punições e repressões, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro.
Além disso, como enfatizado no quinto capítulo, o tratamento “personalista” e
“hierárquico” também não é conferido pelas agências do Estado. Somente no contexto
de sua “comunidade” que esses mototaxistas têm um tratamento pessoalizado com o
devido reconhecimento de sua condição de trabalhadores.
Essas relações hierárquicas são explicadas pela maneira com que as noções de
igualdade e direito são traduzidas no Sistema Jurídico brasileiro (Kant de Lima, 2019).
Isso significa dizer que os segmentos de nossa sociedade são desiguais em direitos e em
interesses, por isso, as regras não são gerais para todos da pirâmide e, sim, são
apropriadas particularizadamente por indivíduos, grupos ou interpretadas por uma
autoridade. Como estou tentando ressaltar, as desigualdades de direitos dadas aos
diferentes segmentos de nossa sociedade é observada, inclusive, nas relações que se
estabelecem no trânsito e em torno das políticas de mobilidade urbana.
No primeiro capítulo procurei ressaltar quais são leis e políticas públicas sobre o
trânsito e a mobilidade urbana no Brasil. Como vimos, o rodoviarismo foi o modelo
adotado tanto em períodos democráticos quanto em governos autoritários. Isso significa
dizer que as diretrizes sobre o trânsito favoreceram os transportes coletivos e
motorizados para o deslocamento da população em território nacional. Entretanto, as
pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
ressaltam que grande parte do Brasil (regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte e cidades
com menos de 100 mil habitantes) não tem acesso a ônibus para o transporte municipal
e intermunicipal. Essa realidade retrata que o modelo rodoviarista não atende a
população trabalhadora e, por isso, ela precisa recorrer aos meios de transporte
informais, tais como, vans e moto táxi. No caso de Niterói, a atual gestão municipal
procura utilizar um discurso com base em uma gramática moral comumente utilizada
por cidades globais quando se trata de mobilidade urbana, isto é, pensando em uma
mobilidade sustentável voltada para veículos coletivos e/ou não motorizados.
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Entretanto, suas obras e construções ainda estão relacionadas, sobretudo, com o
rodoviarismo e o trânsito para automóveis.
O título dessa tese, “Niterói para pessoas”, trás também um questionamento
importante para a temática do segundo capítulo: para quais sujeitos é destinada a
construção do espaço urbano niteroiense? Para responder essa questão, Ressaltei as
representações que foram construídas a respeito de Niterói em diferentes contextos
sociohistóricos. No século XIX, a imagem de cidade sorriso começou a ser associada à
proximidade com a família real. Posteriormente, o sorriso da cidade começou a ser
representado de diferentes formas. Quando era Capital do Estado, os acessos a
diferentes formas de entretenimento lúdico e a presença do porto lhe deram
características únicas. Já na década de 1990, a representação que dominava era o alto
índice do IDHM. A partir de então, a estratégia do city marketing começou a ser
utilizada com a finalidade de vender o espaço urbano para novos investimentos do
capital privado. O fator que deve ser enfatizado nesse capítulo é que o sorriso dessa
cidade sempre foi associado a um público de consumo vindo de uma aristocracia e que
ocupa uma classe média e classe média alta. No final das contas, as diferentes
representações desenvolvidas sobre a identidade de Niterói sempre enfatizavam que
essa cidade não era para todos, ao menos não igualmente.
Tendo em vista o que foi apresentado no segundo capítulo, percebemos que as
representações da Cidade Sorriso desenvolvidas em diferentes contextos sociohistóricos
estavam voltados para a sociedade, no sentido desenvolvido por Tonnies (1973). Esse
autor procura diferenciar os padrões de sociabilidade de comunidades e sociedades
procurando entender à configuração das relações sociais. Na sociedade as relações
estabelecidas estão fundamentadas no individualismo igualitário e, por isso, as trocas se
dão com base no interesse individual, razão e cálculo. Aqueles que fazem parte da
sociedade são vistos enquanto indivíduos que têm direitos a fazer parte das trocas
econômicas e comerciais. Segundo esse modelo, essas relações de sociabilidade da
sociedade aconteceriam no âmbito do espaço urbano das cidades modernas. Por outro
lado, as relações comunitárias são pautadas pelo holismo, se baseiando na vida em
comum e no interesse coletivo. Ainda segundo o autor, as sociabilidades estabelecidas
em comunidade podem ser de três gêneros: parentesco (isto é, no sentido de estabelecer
laços de sangue e/ou a uma vida em comum numa mesma casa); vizinhança
(reconhecida pela vida em comum e relações de proximidade com base em confiança e
favores); amizade (relacionado aos laços criados nas condições de trabalho e nas formas
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de pensar). Com base no que foi apresentado, podemos entender que as representações
de Cidade Sorriso dos diferentes os momentos sociohistóricos foram desenvolvidas para
um publico alvo de indivíduos que possuem o direito de estabelecer relações
econômicas e comerciais, focando, principalmente, o reconhecimento de Niterói
enquanto uma cidade urbana moderna, com características metropolitanas.
No quarto capítulo descrevi a paisagem social da maior favela de Niterói, o
Morro do Estado. Essa “comunidade” é o local de moradia dos meus interlocutores
mototaxistas e fica localizada próxima ao Centro da cidade. Entretanto, como enfatizei,
a proximidade geográfica não é sinônimo de uma proximidade social. Por conta disso,
aqueles que moram no Morro do Estado não fazem parte das relações de sociabilidade
da sociedade, grupo alvo para qual é destinado o consumo da Cidade Sorriso (Tonnies,
1973). Ou seja, isso significa dizer que os mototaxistas não fazem parte da sociedade e,
por isso, não podem exercer seu trabalho em qualquer espaço, devendo-se limitar as
proximidades de sua “comunidade”.
A maioria dos meus interlocutores prefere se referir ao Morro do Estado
enquanto “comunidade”, mesmo essa área sendo reconhecida legalmente enquanto
bairro. Esse fator já é forma de diferenciar as relações que são estabelecidas nesse
espaço daquelas que acontecem no restante da cidade. Nesse sentido, a “comunidade”
que os mototaxistas tanto ressaltavam se aproxima do modelo relacional comunitário
desenvolvido por Tonnies (1973). Por isso, as relações de sociabilidade que se
estabelecem são, sobretudo, com base no parentesco, na vizinhança e na amizade. A
teoria desse autor é importante, principalmente, para entendermos que os mototaxistas
não podem exercer seu trabalho em qualquer lugar do centro da cidade, porque eles não
são reconhecidos enquanto indivíduos que pertencem à sociedade. Eles não fazem parte
das relações de troca comerciais do mercado. Ou seja, uma cidade urbana moderna, tal
como Niterói quer ser reconhecida, deve ter suas relações de mercado exaltadas,
excluindo aqueles sujeitos que não podem exercer transações comerciais desse tipo.
Dessa forma, o lugar que é destinado aos mototaxistas é a comunidade, o Morro do
Estado, devendo suas relações, necessidades e transações ficar limitadas aos muros
(invisíveis) desse local.
Como enfatizado, desde 2015 há uma lei que regulamenta o serviço de moto táxi
em Niterói. Entretanto, até o momento de escrita dessa tese, o processo de
cadastramento dos mototaxistas não havia sido finalizado pela prefeitura, nem tinha sido
publicado os decretos a cerca do sistema tarifário e dos pontos em que os serviços
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seriam fornecidos. Como ressaltado no quinto capítulo, esses fatores influenciavam as
regulações informais a qual os mototaxistas eram submetidos. Os “caras do Morro”
determinavam quem podia fornecer o serviço e qual o preço da “subida”. A eles era
guardada uma quantia de 50 reais semanais de cada um dos 20 mototaxistas e, mesmo
diante as trocas de comando, eram estabelecidas relações de previsibilidade, já que
principal regra era seguir os acordos estabelecidos entre os traficantes e mototaxistas,
se responsabilizando diante as possíveis consequências, sejam elas boas ou ruins. Por
outro lado, a regulação informal estabelecida pelos “canas” não garantia aos
mototaxistas nenhuma relação de previsibilidade, principalmente, por conta da falta de
um tratamento uniforme por parte das múltiplas agências do Estado.
Aqueles que trabalham com o moto táxi tendem a ser vistos enquanto
“mototralha”, ou seja, pessoas que são coniventes e/ou trabalham com o tráfico. Esse
estereótipo tende a ser utilizado por aqueles que se julgam familiarizados com a
realidade vivida pelos mototaxistas, só que, na verdade, não fazem parte desse mundo.
Os mototaxistas com quem tive contato enfatizavam a necessidade de regulação formal
de seu trabalho, principalmente, para desconstruir essas visões generalizantes e
superficiais que pré-julgavam o serviço deles. O desejo dos mototaxistas era que a lei
pudesse os atribuir o reconhecimento do status de trabalhador diante a toda sociedade
niteroiense. Mostrei como a identidade desses agentes estava atrelada intimamente a
representação de homem/trabalhador (Guedes, 1997). Por conta disso, os mototaxistas
eram reconhecidos como trabalhadores perante a “comunidade” a qual pertenciam.
Além disso, o saber prático, o trabalho como valor moral e a ideia de sacrifício pela
família eram constantemente ressaltados em todas suas atividades, inclusive, quando
precisavam “subir” o Morro para comprar drogas a algum cliente.
Entretanto, de acordo com os pontos enfatizados, percebemos que a identidade
de trabalhador dos mototaxistas não é reconhecida, principalmente, porque eles não são
vistos enquanto indivíduos que tem o acesso a direitos, inclusive, aqueles que os
permitem fazer parte do mercado. Portanto, a falta de um tratamento individualista e
igualitário marca as relações pessoais e hierárquicas desenvolvidas no Brasil e, também,
influência as formas de sociabilidade estabelecidas por aqueles que pertencem à
sociedade (Tonnies, 1973; Da Matta, 1997; Kant de Lima, 2019). Como não fazem
parte do mercado, eles não disputam clientes com nenhum outro tipo de transporte, seja
ele coletivo ou individual (ônibus, uber e taxi).
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Mesmo assim, os demais agentes do trânsito enxergam os mototaxistas como um
“perigo” em potencial, relacionando as características desse trabalhador ao lado
negativo do antitético que seria danoso a sociedade e a fluidez do trânsito (Douglas,
2012). Nesse sentido, os mototaxistas não são lidos apenas pelo ofício que
desenvolvem, mas são associados aos diversos usos que são feitos das motocicletas no
trânsito. Por isso, no plano das representações, os mototaxistas e os motociclistas que
usam a moto para entregar comida por aplicativo de celular podem ser vistos enquanto
uma só coisa. A agilidade com que esses agentes precisam ao conduzir as motocicletas é
vista como causadora da “desordem” e do “risco” ao trânsito. Entretanto, a necessidade
da rapidez ao conduzir não é por conta de uma simples aventura ou descuido e, sim, por
causa da precariedade que esses agentes são submetidos no plano material e simbólico,
representados por meio das desigualdades jurídicas a qual eles são expostos em sua
existência cotidiana (Pires, 2018; 2017).
Além disso, os mototaxistas também são vistos enquanto um perigo em
potencial, principalmente, por destoarem da paisagem social de seu entorno. A
concepção de ordem que a sociedade niteroiense procurou impor ao Centro da Cidade,
desde o século XIX, não comporta a presença de um ponto de moto táxi numa das
principais ruas de Niterói. Por ultrapassarem as barreiras simbólicas, morais e físicas do
lugar que lhes é destinado, o trabalho dos mototaxistas é constantemente associado a
categorias de acusação, tais como, ilegalidade, marginalidade e criminalidade. Ou seja,
esses agentes (assim como todo o Morro do Estado) só são suportados dentro do limite
de onde, supostamente, deveriam estar.
Para o desenvolvimento do meu objeto privilegiei a comparação pelo contraste
entre dois contextos empíricos. Entre os cicloativistas, eu fui afetada pelo discurso que
eles promoviam, no sentido desenvolvido por Favret-Saada (1973), principalmente, por
se tratar de questões familiares ao meu dia-a-dia. Entretanto, tive dificuldades de me
aproximar do grupo de cicloativistas do Pedal Sonoro, já que buscava a construção de
uma alteridade mais eficaz a fim conseguir fazer o movimento de estranhamento do
meu cotidiano. Por outro lado, junto aos mototaxistas, essa alteridade me proporcionou
duas nomeações distintas. Num primeiro momento, fui reconhecida como “estagiária do
delegado”. Muito mais que meu lugar no campo, esse apelido refletia a preocupação que
esses agentes possuíam frente a qualquer possibilidade de repressão por parte dos
agentes do Estado que se ocupavam da regulação do espaço público. A partir do
momento em que comecei a ser aceita entre eles, dividindo comidas e bebidas, eles me
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nomearam como “menina da UFF” demarcando, sobretudo, as diferenças entre o “saber
prático” e “saber teórico” que marca a construção da identidade desses agentes.
No caso dos cicloativistas, percebemos que eles não conseguiram um amplo
acesso ao direito à cidade, ou seja, eles continuaram tendo problemas em relação à
intraestrutura destinada as bicicletas e falta de políticas de mobilidade, voltadas para
veículos não automotores. Entretanto, por serem tratados enquanto indivíduos que tem
acesso a direitos, eles conseguiram construir um discurso para mobilizar seu problema
social. De acordo com essa representação, a reivindicação de direito à cidade estava
associada, sobretudo, a necessidade de fruição do espaço urbano. Para esses agentes a
acesso ao direito à cidade proporcionaria a eles a possibilidade de desfrutar a cidade,
inclusive, para o lazer.
Por outro lado, os mototaxistas também queriam um direito à cidade, porém,
com outra finalidade (Lefebvre, 2008; Harvey, 2010). A intenção desses agentes era,
sobretudo, ter direito ao trabalho e ao mercado, tendo, com isso, sua identidade de
trabalhador reconhecida perante toda sociedade. Entretanto, para conseguirem ter esses
direitos contemplados, esses sujeitos precisam, primeiramente, ter direito de estar e
ocupar a cidade. Isto é, enquanto a presença dos mototaxistas ainda for encarada
enquanto um incômodo no Centro da Cidade eles não terão direitos garantidos. A
implementação da legislação formalizando o trabalho dos mototaxistas em Niterói não
garante que as barreiras simbólicas e morais deixam de existir, já que são elas que
limitam a presença dos mototaxistas apenas nas proximidades de sua “comunidade”.
Portanto, o trabalho de Lefebvre (2008) e Harvey (2010) sobre direito à cidade é
essencial para entendermos que todos os grupos (inclusive os que estão à margem da
lei) devem fazer parte da construção e ocupação do espaço urbano. Entretanto, para essa
tese, é preciso problematizar o uso universalista que pode ser feita da categoria “direito
à cidade”, sem levar em conta as cosmologias locais e formas de apropriação realizadas
em cada contexto. Por isso, quando se pensa em direito à cidade no Brasil, além de se
levar em conta as desigualdades materiais, é preciso considerar também a desigualdade
no acesso a direitos no nosso sistema jurídico (Kant de Lima, 2019). Dessa forma, é
possível entender as duas representações locais sobre direito à cidade que procurei
destacar.
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