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É por isso que é o azul 

Cor de minha devoção 

Não qualquer azul, azul 

De qualquer céu, qualquer dia 

O azul de qualquer poesia 

De samba tirado em vão 

É o azul que a gente fita 

No azul do mar da Bahia 

É a cor que lá principia 

E que habita em meu coração 

Gilberto Gil, Beira-mar 
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RESUMO 

Esta pesquisa investiga relações entre práticas de cidade pelo mar e dispositivos de 
orla, no cotidiano de duas capitais brasileiras, Vitória (ES) e Salvador (BA). 
Denominamos práticas de cidade pelo mar aquelas articuladas pelo agenciamento 
(Deleuze) catraia-pesca-saveiro, das quais nos aproximamos para investigar algumas 
de suas relações com dispositivos de orla, compreendidos enquanto rede estratégica 
de enunciados, discursos, técnicas e aparatos que têm por objetivo controlar aqueles 
que devem usar, produzir e consumir territórios de orla. Observamos, durante o estudo, 
diferentes modos como as práticas de cidade (Certeau), mesmo sendo codificações 
produtivistas e consumistas, por vezes, escapam aos dispositivos (Agamben). Assim, a 
dissertação aponta para uma configuração metodológica própria, através do uso 
expandido de diferentes conceitos, engendrados no trabalho de campo como meio de 
se produzir encontros (Espinosa-Deleuze) com esse. Por meio dessa trama, que 
envolve conexão de conceitos e trabalho de campo, articulamos modos de escrita da 
História a contrapelo (Benjamin), tensionando invenções de identidades e folclores 
impostos a sujeitos, que, por meio de suas práticas, sobrevivem nas franjas do capital, 
e colocam em xeque produções de verdades da cidade contemporânea, reproduzidas 
pelo Urbanismo hegemônico.  

Palavras-chave: Práticas de cidade pelo mar. Dispositivos de orla. Catraia-pesca-
saveiro. Encontros. História a contrapelo. 
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ABSTRACT 

This research investigates relations between practices of city by the sea and waterfront 
devices, on the everyday life of two Brazilian capitals, Vitória (ES) and Salvador (BA). 
We denominated practices of city by the sea those that are connected by the 
assemblage (Deleuze) between catraia-pesca-saveiro, of which we approached to 
investigate some of their relations with waterfront devices, known as a strategic net of 
enunciations, discourses, technics and displays that aim to control those who should 
use, product and consume waterfront territories. We observed, during the study, many 
ways that practices of city (Certeau), even being productive and consumerist 
codifications, for many times, escapes of the devices (Agamben). Thereby, this 
research is configured in its own methodological procedures, through the expanded use 
of different concepts understood in the fieldwork as a way to produce encounters 
(Espinosa-Deleuze) with that. Through this plot, that involves connections of concepts 
and the fieldwork, we articulate writing ways of the History against the grain (Benjamin), 
calling into question inventions of identities and folklores imposed to people that, 
through their practices, survive on the capital fringes, putting in shock productions of 
truths of the contemporary city, reproduced by the hegemonic Urbanism. 

Keywords: Practices of the city by the sea. Waterfront devices. Catraia-pesca-saveiro. 
Encounters. History against the grain. 
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INTRODUÇÃO 

APROXIMAÇÕES INICIAIS  

 Por volta de 2011, uma amiga da graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em seu projeto final, se aproximou dos 

catraieiros1 da Baía de Vitória (ES),2 a partir de uma exploração de registros visuais, 

fornecendo algumas câmeras fotográficas para eles e selecionando imagens de 

acervos históricos. De posse disso, realizou junto com eles uma exposição dentro do 

antigo cais de Paul (bairro de Vila Velha, que faz parte da Grande Vitória/ES), 

convidando pessoas mais próximas e interessados, fato que fez com que nos 

aproximássemos deles.3 Este dia foi uma celebração em forma de churrasco, onde tais 

homens puderam expor um pouco de suas vidas, e, ao mesmo tempo, uma espécie de 

protesto, pois reivindicavam melhorias no espaço onde trabalhavam diariamente.  

 No decorrer do mesmo ano, nos aproximamos mais ainda deste contexto, 

quando fizemos parte de um grupo heterogêneo que envolvia estudantes, intelectuais e 

professores interessados, tentando reivindicar melhorias de trabalho, já que o cais em 

que trabalhavam era sucateado, com instalações precárias, rampas escorregadias, 

paredes quebradas e dejetos por toda parte. Mais grave que isso: viviam em 

constantes disputas pelo espaço de trabalho, nas turbulentas brigas com a Companhia 

Docas do Espírito Santo (Codesa), gestora do Porto de Vitória. 

 Tentamos nos reunir durante alguns meses a fim de dar continuidade ao 

trabalho, mas o movimento se tornou praticamente disperso, por motivos distintos, 

mas, especialmente, pela dificuldade de juntar interessados e, também, os próprios 

trabalhadores, que ainda não eram habituados a esses debates. De qualquer forma, na 

maioria das ocasiões, nos víamos obrigados a reivindicar junto com eles, a partir de 

eventos ou falas em mídias diversas. Neste momento, vislumbramos que poderia ser 

																																																													
1 PACHECO; NEVES, 1995, p.13. “O dicionário do Aurélio define catraia como pequeno barco tripulado por um 
homem. É vocábulo de etimologia obscura, que remonta ao século XVIII. Já a expressão catraieiro, segundo Antônio 
Geraldo da Cunha, em seu Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, surge grafada pela primeira vez em 1844. 
Não parece, porém, ter no Brasil circulação correntia, embora permaneça viva, e bem viva, em nossa capital.” 
2 PASSOS, 2015. A Baía de Vitória se conforma, precisamente, pelas águas que rodeiam a ilha de Vitória, e se 
assemelha, atualmente, a um canal, devido ao fato da capital ter sofrido vários aterros. Pode, no entanto, ser 
definida por três trechos: Baía de Vitória (sul), Baía Noroeste (oeste) e Canal de Camburi (norte). Diariamente, há 
muitos anos, os catraieiros fazem, a remo, a travessia Vila Velha-Vitória levando passageiros. 
3 PROÊZA, 2011. Numa investigação e proposta cartográfica, esta monografia rompe paradigmas dentro da própria 
produção de projetos de graduação na Arquitetura e Urbanismo, onde se aproxima de diferentes modos de se fazer 
cidade, dentre eles, os tecidos pelos catraieiros da Baía de Vitória. 
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interessante para os trabalhadores participarem de um evento específico, já quase no 

fim do ano. 

 Uma pessoa próxima que organizava festivais musicais de parte internacional, 

pela primeira vez, faria algo semelhante na cidade de Vitória, com diferentes grupos e 

indivíduos das artes e música, no intuito de promover um intercâmbio entre músicos e 

artistas do estado e outros internacionais, propiciando, de certa forma, uma visibilidade 

para diferentes temas. Fazendo interlocução com este projeto, apostamos que poderia 

ser uma oportunidade de trazer à tona os remadores e expor a fragilidade de suas 

condições de trabalho.  

 Dessa maneira, convidamos artistas internacionais para conhecer o cais de Paul 

e expusemos as situações dos trabalhadores, tocando muito um grupo de arte inglês, 

que se tornou, dentro do festival, o responsável por provocar situações nestes locais: o 

Friction Arts,4 que, com este nome, busca exatamente “fazer fricção” com indivíduos e 

propor modos de serem “ouvidas suas vozes”. Após idas diárias aos locais, o grupo 

fazia provocações a nós, os participantes – mas ainda sem nos explicar muito, como 

uma espécie de jogo –,5 tentando retirar, a partir de palavras e imagens que 

produzíamos, algumas de nossas experiências do local, sobretudo, com os catraieiros. 

Ao fim do intenso processo imersivo, de aproximadamente uma semana, chegamos a 

uma proposta interessante e provocativa para o espaço do cais e, consequentemente, 

da vida dos catraieiros. 

 Dividida em dois momentos, uma sexta e um sábado, a ideia consistiu em, no 

primeiro dia, fazermos mutirão para uma limpeza geral no cais, pintando, grafitando 

paredes e jogando fora entulhos, para que, no dia seguinte, realizássemos um evento 

no local, convocando, durante a semana, a sociedade em geral; explorando, assim, 

mídias diversas para a divulgação. Na sexta, mais ou menos trinta pessoas 

participaram da atividade, transformando o lugar de uma maneira surpreendente. No 

sábado, o número de pessoas foi muito maior, provavelmente, cinco vezes mais; muita 

gente até para a quantidade que o espaço comportava. Apareceram pessoas diversas, 

inclusive jornais, representantes de órgãos e governo e, naquele momento, víamos 

																																																													
4 FRICTION ARTS (Website). “Friction Arts faz ‘arte onde você vive’ por mais de 23 anos. Friction ouve as pessoas, 
trabalha com elas e, então, traduz seus pensamentos e ideias em trabalhos de arte contemporânea de alta 
qualidade, comunicando ao resto do mundo, mantendo-se fiel às vozes originais das pessoas.” Tradução nossa da 
apresentação do site do grupo de intervenções artísticas inglês. 
5 Idem. Intitulado The full story (A história completa), nesta postagem, de 14/05/2012, é possível ter acesso aos 
procedimentos que o grupo inglês se muniu e as conclusões que chegaram. 
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como necessários todos os holofotes possíveis, valorizando mais a quantidade de 

pessoas, acessos, curtidas e compartilhamentos nas redes sociais; logo, mais as 

imagens produzidas do que a qualidade do acontecimento, e até mesmo do que seria 

legado daquele espetáculo. 

 Uma das propostas era que os catraieiros trouxessem as pessoas de Vitória de 

catraia até Vila Velha, fazendo com que elas tivessem a experiência da travessia e, 

dessa maneira, compreendessem parte das tramas diárias que esses sujeitos teciam 

com as cidades e seus usuários. O evento Casa Catraia6 consistiu em comes e bebes, 

regados à música de uma dupla inglesa de folk, com participações de músicos de 

Vitória, amplificando este intercâmbio. Foi um processo interessante que nos renderam 

imensas indagações. 

 Depois disso, ainda no decorrer de 2012, tentamos continuar os encontros com 

os catraieiros, através de sua Associação, sempre no bairro Paul, do lado de Vila 

Velha, onde os trabalhadores tecem relações muito antigas com os moradores da 

região. Infelizmente, depois de três reuniões espaçadas, o movimento se pulverizou e 

os catraieiros seguiram com pouco apoio. Algumas dessas experiências foram 

registradas por nós e acabaram fazendo parte de um primeiro experimento audiovisual 

de relacionar o que acontecia na Baía de Vitória com outros movimentos urbanos do 

Brasil, a partir de um viés de intervenção urbana e produção artística.7 

Posteriormente, por conta de outras experiências, houve um distanciamento 

nosso daquele contexto. Somente no segundo semestre de 2013, uma outra amiga de 

Vitória, também elaborando questões para sua dissertação de mestrado,8 nos pedira 

uma ajuda combinando uma videoconferência, em que salientamos algumas questões 

a partir das aproximações aos trabalhos e condições, destacando suas relações com 

as cidades de Vitória e Vila Velha, onde faziam o único trajeto de passageiros. Depois 

dessa reunião, decidimos também pensar modos de criticar a situação de dentro da 

academia, culminando na escrita do anteprojeto de mestrado para o processo seletivo 

da Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia 

																																																													
6 EXPURGAÇÃO (Website). O evento tomou esse nome, principalmente, após o registro elaborado pelo coletivo 
Expurgação, de Vitória. 
7 RAMOS, 2013. Na monografia, intitulada desinvento: por uma aventura na cidade contemporânea, nos 
aproximamos, pela primeira vez, de um debate crítico sobre os processos urbanos que estavam acontecendo em 
Vitória (ES) e Belo Horizonte (MG), e uma das experimentações foi o vídeo homônimo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Igw9y_vOis8. Acessado 23/09/15.  
8 COSTA, 2015. De cunho etnográfico e investigativo, mas, sob uma perspectiva diferente deste trabalho, a ótima 
dissertação de Caroline Vallandro Costa se aproxima estritamente aos catraieiros da Baía de Vitória. 
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(UFBA), para início no ano seguinte, tensionando debates entre ativismo urbano e o 

grupo dos catraieiros.  

QUESTÃO URBANA  

Após aprovação na seleção de mestrado, nos encontramos com a cidade de 

Salvador, agora como moradores, no início de 2014, no bairro Federação, próximo à 

Faculdade de Arquitetura da UFBA, de modo que, a curtas caminhadas diárias para as 

aulas, se intensificava o processo imersivo na pós-graduação, nos grupos de pesquisa 

e estudo, bem como na realização das primeiras disciplinas. No semestre seguinte, 

porém, acabamos indo morar no Rio Vermelho, decisão que mudaria radicalmente a 

rota dessa pesquisa.  

Vivendo num bairro muito mais movimentado, com forte apelo turístico, muitos 

bares, boates e restaurantes, inevitavelmente, observamos como a cidade de Salvador 

tem sido produzida com interesse estratégico de mercantilizar sua orla, ou pelo menos 

parte dela. Em andanças pela região, confirmamos a necessidade de compreender o 

entorno e suas histórias não-oficiais, porém, no decorrer do ano, as aproximações 

ainda foram insipientes nesse sentido, pois a pesquisa era ainda bastante conectada 

às catraias em Vitória sob um ponto de vista do ativismo, em que nos questionávamos 

se os catraieiros poderiam ser compreendidos enquanto ativistas urbanos.  

Ao mesmo tempo, outras reverberações emergiram, principalmente, a partir de 

comentários rememorados em reunião do grupo de pesquisa pelo professor Pasqualino 

Magnavita, que nos sugeriu observar outra prática do mar que também tecia fortes 

relações com a cidade e nos auxiliaria a complexificar uma problemática urbana, não 

nos limitando mais ao ativismo social. Sua sugestão era a inclusão do saveiro, que, 

outrora houvera sido a principal via de articulação de algumas cidades baianas, com 

grandes fluxos e intercâmbios de mercadorias, alimentos, sobretudo, costumes e 

culturas diferentes; e, tal qual a catraia, sofrera processos intensos de transformação. 

De modo que, quando o capital, agenciado pelos interesses do Estado, se apoderara 

da situação baiana, fora por um viés exclusivo do turismo, mesmo que tivera se munido 

de um discurso preservacionista da prática. 

 Começamos a notar, então, estruturas muito maiores do que imaginávamos, 

sendo necessário o deslocamento e abertura a conceitos outros para formularmos o 

projeto final de mestrado e definirmos quais questões abordaríamos, finalmente. Além 



 15 

disso, passou a ser cada vez mais necessário irmos a campo e investigarmos de perto 

o que acontecia com os remanescentes da prática dos saveiros. Mas, no meio disso, 

acabamos por parar na prática da pesca, tão comum em várias cidades brasileiras. 

Tudo por conta de uma ideia descompromissada de perguntarmos a um pescador do 

Rio Vermelho, em Salvador, se ele sabia onde poderíamos encontrar os saveiristas, 

fisicamente, para elucidarmos um pouco mais desses acontecimentos, quando ele nos 

respondera que seria muito difícil encontrá-los.9 Assim, nosso horizonte de pesquisa se 

conformou quando decidimos estudar um pouco mais da história oficial das práticas, 

pesca e saveiro, no contexto de Salvador e do Recôncavo Baiano, para que novas 

incursões pudessem nos auxiliar a compreender a problemática urbana, em que a 

História também fosse colocada em xeque.  

 Nesse momento, foi fundamental repensar a guia do trabalho, redirecionando, do 

tensionamento entre ativismo urbano e o grupo dos catraieiros, para relações entre 

práticas de cidade pelo mar – apropriando-nos do termo práticas de cidade, de Michel 

de Certeau – e dispositivos de orla, fazendo-nos mão do conceito de dispositivo de 

Giorgio Agamben. As práticas de cidade pelo mar são por nós desenvolvidas na ideia 

de escapes cotidianos a lógicas produtivistas e consumistas de cidade, por meio de 

sujeitos enquanto mediadores dessas práticas. Já os dispositivos de orla se 

apresentam, para nós, numa trama estratégica de discursos, enunciados, técnicas e 

aparatos que são produzidos e agenciados por diferentes meios, inclusive, pelos 

sujeitos das práticas, em prol de uma configuração específica dos territórios de orla, 

voltada para manutenção e potencialização da produção mercantil.  

 Com isso, visamos destacar o que acontece em duas capitais brasileiras, 

banhadas pelo mar, portuárias e fortemente atravessadas pela cultura marítima, no 

contexto desta problemática. Tal mudança de rota na pesquisa passou a fazer sentido 

para nós, pois, como um percurso metodológico, tentamos chegar aos saveiros a partir 

da pesca, mas, acabamos por voltar, novamente, à catraia; todas relacionadas 

enquanto uma questão urbana. Por isso, esta pesquisa se configura enquanto 

conexões de cidade, não somente as práticas enquanto elas mesmas (catraia, pesca, 

																																																													
9 No decorrer da pesquisa, fomos assimilando que os saveiros fazem parte da Baía de Todos os Santos e que, o Rio 
Vermelho, por ser já parte oceânica da capital, não compreendia o território destas práticas. Por isso, afirmamos que 
o encontro se deu por conexão e não, somente, físico. No fim do primeiro capítulo, explicaremos melhor a proposta 
conceitual de encontro por nós utilizada (Ver p.37). 
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saveiro), mas, principalmente, a partir de agenciamentos,10 no formato: catraia-pesca-

saveiro, configurando-se uma amalgamada problemática urbana.  

É sempre um agenciamento que produz os enunciados. Os enunciados não 
têm por causa um sujeito que agiria como sujeito da enunciação, 
principalmente porque eles não se referem aos sujeitos como sujeitos do 
enunciado. O enunciado é o produto de um agenciamento, sempre coletivo, 
que põe em jogo, em nós e fora de nós, as populações, as multiplicidades, os 
territórios, os devires, os afetos, os acontecimentos. 

 Tratamos, portanto, de inventar uma conexão entre três práticas semelhantes e 

diferentes, possibilitada por meio do aparato discursivo da dissertação, produzindo 

certas relações que julgamos ser interessantes para esta pesquisa, a fim de que 

fossem tensionadas questões locais, mas amarradas a uma problemática urbana 

específica. 

OBJETO DE PESQUISA, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Ao compreendermos, por fim, nossa pesquisa, definimos alguns procedimentos 

de estudo: fomos de Vitória a Salvador e de Salvador a Vitória, muitas vezes 

fisicamente, mas, na maioria delas, a partir de encontros11 com pescadores, catraieiros 

e saveiristas; em falas, gestos, arquivos e modos de fazer presentes nas práticas. 

Dessa maneira, o objeto desse trabalho se desenhou como práticas de cidade pelo 

mar, com enfoque do estudo na catraia, pesca e saveiro.  

 Os capítulos deste trabalho foram configurados em torno da problemática urbana 

apresentada: relações entre práticas de cidade pelo mar e dispositivos de orla. Com 

isso, a pesquisa se desenha a partir da ida ao campo, quando pudemos observar 

questões importantes interligadas a conceitos que estávamos estudando. Portanto, 

para tessitura dessa escrita, primeiramente, trataremos de apresentar práticas e 

exposições conceituais para depois alcançarmos nossa metodologia de aproximação 

ao campo e desenvolvimento dos problemas, finalizando com a construção de uma 

crítica à disciplina do Urbanismo.  

 No primeiro capítulo, intitulado CATRAIA-PESCA-SAVEIRO: UMA 

PROBLEMÁTICA URBANA, apresentamos as práticas e seus contextos urbanos, 

auxiliados pela História, observando as singularidades de cada uma, nas trocas 

relevantes entre cidade e mar, a partir dos serviços e comércio, intercâmbios de 

																																																													
10 DELEUZE; PARNET, 1998, p.65. 
11 DELEUZE, 2002. Este conceito será desenvolvido a partir da p.37. 



 17 

culturas. Além disso, expomos a base conceitual da pesquisa que auxilia a 

compreender os problemas atrelados à lógica de produção da cidade contemporânea, 

auxiliados pelos conceitos de dispositivo (Agamben) e as visuais sobre o capitalismo. 

Também apresentamos a ideia de práticas de cidade que escapam a essa lógica, 

denominadas por nós de Desviantes, munidas dos conceitos de práticas, modos de 

fazer e táticas (Certeau); e as Incorporadas, através dos conceitos de sujeito 

corporificado (Ribeiro) e formas de resistência (Foucault), bem como a proposição 

metodológica que expande do conceito de encontro (Espinosa-Deleuze) em diferentes 

saberes, para alcançar a discussão posterior. 

 No segundo capítulo, INVESTIGAÇÕES DE CAMPO, apresentamos as 

observações em campo, no dia a dia, pelo transbordo de saberes (Urbanismo, 

Antropologia, Filosofia), cidades (Vitória, Vila Velha e Salvador) e práticas (catraia-

pesca-saveiro), tomando como método uma narrativa que analisa o campo e constrói 

categorias baseadas nos conceitos propostos pelo primeiro capítulo, organizando 

constatações gerais sobre os modos de escapes possíveis das práticas de cidade aos 

dispositivos estudados. 

 Por fim, no terceiro capítulo, URBANISMO ENTRE GRAFIAS: A CONSTRUÇÃO 

DE UMA CRÍTICA, apresentamos uma segunda proposta de escrita, uma Grafia 

Traidora, que, enquanto memória da pesquisa, expande o campo do Urbanismo e se 

engaja politicamente na história oficial, produzindo uma crítica a ela enquanto um dos 

mecanismos que sedimentam singularidades enquanto identidades. Assim, nela 

reunimos narrativas (montagens e textos), no intuito de serem ampliadas as 

possibilidades de compreensão das práticas e das vidas dos praticantes; além de, 

fatalmente, colocarmos a memória enquanto invenção. 

 Dessa maneira, a dissertação desenhada tem como objetivo geral desvelar, sem 

revelar,12 práticas de cidade pelo mar, que surgem em diferentes relações com 

dispositivos, dos quais muitas vezes o Urbanismo hegemônico, enquanto disciplina 

ordenadora, faz mão e também cria meios para apagamento ou transformação das 

práticas. Além disso, como objetivos específicos, o trabalho aponta para a construção 

de narrativas que complexificam encontros, e que se transformam em eventos de 

criação (Pires), visando produzir críticas e expansões para o campo do Urbanismo; 

																																																													
12 PRIBERAM Dicionário Online. Se pensarmos a palavra velar, pelo menos, a partir de dois aspectos – de cobrir 
com o véu ou estar de vigia –,  veremos que ambas as formas nos levam a pensar numa espécie de cuidado com o 
outro, que podemos assumir enquanto desvelar, no sentido de não dormir para estar atento ao outro. 
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além de criar ferramentas para nós – enquanto pesquisadores de cidade –, lidarmos 

com a vida praticada sem a transformar em folclore e identidades palatáveis para a 

indústria do turismo. 
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CAPÍTULO 1.  

CATRAIA-PESCA-SAVEIRO: UMA PROBLEMÁTICA URBANA 
 

Desejamos fazer deste capítulo uma investigação da cidade contemporânea por 

meio de práticas de cidade,13 colocados em choque à produção urbanística 

desenfreada em torno dos dispositivos14 de orla, articulada a interesses mercantilistas, 

que primam por um alijamento dos sujeitos praticantes da urbe. Mais do que isso, 

reivindicamos uma dissertação que enfrente criticamente tais modelos e seu 

engendramento em prol do projeto capitalístico entre Estado e mercado, que, de 

diferentes maneiras possíveis, tecem tramas e se encravam em nossas vidas. 

Apostamos ainda que essa modelização se diferencia bastante dos modos tecidos no 

cotidiano por práticas, estudadas por nós através do nosso objeto de pesquisa: práticas 

de cidade pelo mar.  

Sendo assim, evocamos práticas e sujeitos que se relacionam com o mar e 

produzem outras relações com a cidade, devido ao fato de termos observado na urbe a 

peleja pela sobrevivência de suas atividades, em meio a uma lógica funcionalista, 

utilitária, turistificada, acelerada e monetizada de se produzir cidade. Tais práticas nos 

mostram ainda a necessidade de complexificar a história, escovando-a a contrapelo,15 

tendo em vista sua utilização também enquanto instrumento de confecção de verdades 

e identidades interessantes para o capital.  

Desse modo, nossos esforços se concentrarão em contar, bem de perto, 

algumas questões que ulularam em nossa frente e que escolhemos não deixar de lado, 

tendo sempre em vista que enquanto um, somos muitos,16 fazemos agenciamentos e 

conexões diversas, de modo que nossa vida sequer é só nossa, mas, sim, produzida 

por fluxos externos e internos a nós; ou seja, num ponto de vista, há vários de nós, 

destacando uma multiplicidade de problemas.  

																																																													
13 CERTEAU, 1988. Este conceito será desenvolvido a partir da página 26. Atentamos que, neste trabalho, 
ampliaremos a ideia de práticas de cidade de Michel de Certeau, por meio de outros dois conceitos: sujeito 
corporificado (RIBEIRO) e formas de resistência (FOUCAULT). 
14 AGAMBEN, 2005. Este conceito será desenvolvido a partir da página 34. 
15 BENJAMIN, 1994, p.225. “E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de 
transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa 
escovar a história a contrapelo.” Este tema será retomado no terceiro capítulo da dissertação. 
16 DELEUZE; GUATTARI, 1995. Sobre a primeira publicação dos autores, Anti-Édipo, eles afirmam: “Escrevemos o 
Anti-Édipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita gente.” 
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Daremos destaque, neste momento, aos registros históricos das práticas, para, 

no capítulo seguinte, focalizarmos naquilo que fora observado nas cidades percorridas 

durante a pesquisa, que acabam por destoar do que a História nos conta. Tais 

aproximações, inicialmente, aconteceram de modo despreocupado, mas, por 

necessidade da crítica, nos permitiram alcançar discussões conceituais, apresentadas 

neste contexto, e nos auxiliarão no capítulo seguinte. Além disso, indicamos ainda que, 

por alguns momentos, talvez o leitor sinta necessidade de abarcar locais a partir de 

imagens ou mapas, mas afirmamos ser também intenção do trabalho tensionar 

produções imagéticas que necessariamente acabam por territorializar e serem 

instrumentos para o capital. Contudo, isto será apresentado no terceiro capítulo, ao 

discutirmos questões do campo, a partir de montagens imagéticas e audiovisuais. 

 De certo modo, o que desenhamos nessas linhas acontece enquanto rupturas a 

lógicas existentes e produções de modos específicos de sobrevivência, que salientam 

uma problemática urbana contemporânea. As configurações territoriais das cidades 

percorridas passam a se tornar paradigmáticas, já que não mais se atêm às 

características dos locais; mas, ao mesmo tempo, específicas, pois as práticas 

presentes constroem outras relações, nos fazendo notar que nem tudo o que se deseja 

pelo capital é, de fato, alcançado.  

 Essa perspectiva começou a se configurar quando abrimos os olhos para o mar 

de Vitória, capital do Espírito Santo, pelo viés de suas práticas de cidade,17 e notamos 

catraias e seus trabalhadores, catraieiros, que, em seu cotidiano, elaboram as mais 

diversas venturas, desventuras e, porque não, aventuras na cidade. A visual se 

expandiu a ritmos acelerados, fazendo-nos chegar às práticas presentes nos mares de 

Salvador, capital da Bahia: saveiros e saveiristas, pesca e pescadores. As três práticas 

e seus praticantes sobrevivendo por meio das atividades nas franjas do capital.  

Sendo assim, este capítulo discorrerá sobre o contexto das práticas, através do 

que se conta em seus registros e arquivos históricos, que também será alvo de nossa 

crítica no terceiro capítulo, já que a história oficial tem sido instrumento pelo qual 

intervenções urbanísticas articulam supostas verdades. Em segundo momento, 

partiremos à discussão conceitual que nos auxilia para a construção da metodologia de 

aproximação. 

																																																													
17 CERTEAU, 1988. 
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1.1 QUESTÕES EM TORNO DE PRÁTICAS DE CIDADE PELO MAR 

CATRAIAS NA BAÍA DE VITÓRIA 

A prática da catraia, primeira da qual nos aproximamos, se mistura às memórias 

e histórias que temos acesso sobre a Baía de Vitória, sendo difícil distinguir umas das 

outras. No decorrer desta pesquisa, suas atividades se concentravam na travessia de 

doze barcos a remo do bairro Paul,18 em Vila Velha, ao centro da capital, Vitória, e 

vice-versa; vencendo uma distância de quase 500m – de dez a quinze minutos, como 

também contam os catraieiros. Com dimensões de, aproximadamente, 1,5m de largura 

por cinco de comprimento, chegam a comportar oito passageiros, e seus trabalhadores 

ficam, de segunda à sexta-feira – além de realizarem passeios nos sábados e 

domingos – no período da manhã até o início da noite, na catraca e/ou nos barcos, 

cobrando a tarifa de R$ 2,00 por pessoa – ou R$ 4,00 para quem atravessa com 

bicicleta –, indo ou voltando de um dos lados.19 

A prática foi se transformando e se adaptando aos mais diferentes contextos, 

sendo possível até mesmo traçar um paralelo entre a aparição das catraias e o 

“crescimento econômico da cidade de Vitória”,20 provavelmente, “após o início da 

exportação de café, por volta de 1860, dada a gradativa formação a partir de então, de 

um público usuário dos botes”.21 Isso permitiu que comunidades ribeirinhas se 

transportassem para a capital do Espírito Santo, já que a primeira ligação por ponte só 

foi construída em 1928. Além disso, o canal serviu durante muitos anos como principal 

barreira contra os ataques de holandeses, ingleses e franceses, bem como limitante à 

locomoção dos invasores, uma vez que os atracadouros eram grandes escoadores de 

mercadorias que chegavam de outros estados e países.22 

Mesmo após a construção da ponte, as catraias ainda foram, por muitos anos, o 

principal modo de transporte para quem precisava fazer a travessia entre o norte de 

Vila Velha e Centro de Vitória. Mais do que mercadorias, àquela época, também já 

transportavam pessoas, por se tratar de um negócio vantajoso, pois, por terem 

																																																													
18 Veremos, no decorrer da dissertação, muitas vezes, esta quantidade mudar. Tal fato se deve a uma oscilação do 
número de trabalhadores que, de acordo com o que acontecia nas cidades de Vitória e Vila Velha, ora era maior, ora 
menor. A partir de nossa primeira aproximação aos catraieiros, em 2011, tal número chegava a dezesseis. 
19 Esta tarifa era cobrada na data da nossa pesquisa de campo, em julho de 2015. 
20 PACHECO; NEVES, 1995, p.15. 
21 Idem. 
22 Ibidem. 
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domínio, conhecimento “e permanente permissão dos proprietários de canoas, o 

Mestre podia carregar de dez a quinze sacas [de café] a menos e admitir igual número 

de passageiros.”23  

Há ainda outros fatores simultâneos que favoreceram as catraias a se tornarem 

fluxos de ligação entre as cidades, no início do século XX:24 a implementação de uma 

malha ferroviária em Cariacica e em Vila Velha (ambos municípios da Grande Vitória), 

já em frente a Vitória pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo (que se transformou 

em Leopoldina Railway e, por fim, na atual Vitória a Minas); a criação do serviço de 

bondes elétricos da Companhia Central Brasileira de Força Elétrica de Vila Velha a 

Paul, que se conectavam, por trilhos. Além disso, para ir a Vitória, os usuários 

precisavam ainda pegar as catraias, e, principalmente, o eixo comercial e de serviços 

que beiravam à orla, do lado de Vitória, que fazia com que muitos moradores de Vila 

Velha se deslocassem para a capital. Dessa forma, o período compreendido entre 1940 

e 1965 se configurou como apogeu do uso das catraias, acentuado pelo aumento 

populacional e criação de diversos polos de interesses, serviços, negócios e 

entretenimento. 

Contudo, a partir dos anos 50, houve dois acontecimentos que acarretariam, 

anos à frente, numa primeira queda dos passageiros no acesso ao cais das barcas: a 

desativação da Estação Pedro Nolasco (Vila Velha) e a separação do principal 

mercado da cidade de Vitória do mar (o Mercado da Capixaba); e, posteriormente, 

novas implementações no transporte público, como o início das atividades do sistema 

de ônibus de massa e a retirada dos bondes, na década de 60. Como as catraias e os 

bondes atuavam praticamente de maneira complementar, isso afetaria profundamente 

a prática.25 Na década de 70, a pequena Vitória começa a sofrer processos intensos de 

transformação urbana, com a implementação das barcas de transporte aquaviário pelo 

governo do estado, sendo o movimento derradeiro para queda na procura, já que havia 

uma preferência no transporte motorizado pelo mar.  

No ano de 1995, a partir da coleção Memória Viva, projeto da Prefeitura 

Municipal de Vitória, tendo como autores Pacheco e Neves, pela primeira vez, temos 

registro de uma pesquisa específica sobre a prática da catraia e os catraieiros da Baía 

																																																													
23 COSTA, 1951, p. 54. 
24 PACHECO; NEVES, 1995, pp.16-17. 
25 Idem. 
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de Vitória. Embora pequena, com 32 páginas e de caráter memorialista, apresenta-se 

bastante significativa para se compreender as transformações pelas quais passou a 

prática, posto que até então o que se observava eram pequenos excertos em 

dissertações, teses, livros ou relatos sobre a baía de Vitória e, geralmente, dentro do 

tema da paisagem visual.  

De certa maneira, isso reverbera ainda mais a marginalidade da prática que, 

somente nos fim dos anos 1990, foi organizada pelos catraieiros a partir de uma 

associação, fundada devido ao aumento do número de viagens.  

Em 2002, 16 trabalhadores realizam esta atividade diariamente, transportando 
em média 50 passageiros por dia a um custo de passagem individual de R$ 
1,00, utilizando 11 barcos a remo. [...] A Associação dos Catraieiros da Baía de 
Vitória é constituída em 1998 [...].26 
 

 Isto se deu, provavelmente, ao novo contexto pelo qual passava a prática, já 

com o uso do transporte rodoviarista cada vez mais intenso e predominante, o aumento 

da malha viária e número de veículos individuais, consequentemente, dos 

congestionamentos do trânsito, além do sucateamento do aquaviário. No início dos 

2010, o sistema de ônibus coletivo, Transcol, já era consolidado, com diversificação e 

ampliação de terminais de ônibus, assim, as catraias continuaram na sobrevivência 

pelas bordas da cidade, em constantes disputas com a Companhia Docas do Espírito 

Santo (Codesa) pelo espaço da baía. Neste período, pudemos nos aproximar um 

pouco mais e o narraremos no capítulo seguinte, onde articularemos as práticas a 

diferentes cidades. Desse modo, necessitamos compreender também o contexto das 

demais práticas que nos aproximamos: pesca e saveiro, ambas na Bahia, as quais 

trataremos a seguir. 

PESCA E SAVEIRO NOS MARES DA BAHIA 

A pesca e a mariscagem na Baía de Todos os Santos são atividades 
praticadas principalmente pela população geralmente excluída do mercado de 
trabalho formal, que obtém do mar o seu sustento. Mas, para a maioria dessas 
populações, a pesca não é realizada apenas como alternativa de 
sobrevivência, na falta de empregos gerados pela economia regional e de 
qualificação profissional. A pesca é, sobretudo, uma herança cultural secular, 
que dá sentido à existência individual, cimenta e regula a vida em grupo e 
provê matéria à imaginação social.27 

Nas primeiras décadas do século XX, apareceria, no contexto brasileiro das 

práticas da pesca, a ideia de saneamento, tão presente nos primórdios da disciplina do 

																																																													
26 COSTA, 2015, p.61 apud CAMPOS, 2004, pp. 213-214. 
27 BANDEIRA; BRITO, 2011, p.304. 
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Urbanismo –;28 uma das quais regeram o contexto de transformações na Europa –29 a 

fim de justificar o ordenamento dos trabalhos do mar.30 Anos à frente, esta lógica se 

fortaleceria a partir da aprovação dos Estatutos das Colônias de Pescadores e da 

Confederação Geral pela Marinha (1923), seguidos das conquistas trabalhistas 

presentes no governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934), além de maiores 

intervenções estatais, com a reabertura dos portos ao interesse público,31 a criação da 

Divisão de Caça e Pesca, que tinha a função de gerir a pesca no país. 

Há de se considerar, porém, que, com o declínio da produção açucareira no fim 

do século XIX e início do XX, uma grande quantidade de mão de obra foi realocada 

para o sul do Brasil, na busca pelas riquezas do cacau, ainda que tenha sido 

descoberto petróleo na região baiana, o que fez crescer o movimento de migrantes 

para Salvador e arredores. Dessa maneira, com a consequente modernização das vias, 

extinção de caminhos tradicionais e sofisticação na tipologia e porte das embarcações 

de cargas e passageiros, a região foi sufocada pelo rodoviarismo, transformando 

profundamente o modo de construção dos saveiros e sua logística.32 

Assim, o saveiro – tal qual a catraia e pesca, assumido enquanto prática, não 

somente embarcação – se constituiu como atividade recorrente e parte da paisagem da 

Baía de Todos os Santos, contudo, neste processo, acabou sendo praticamente 
																																																													
28 BATISTA, 2014, p.20. Neste momento, fazia-se certa apologia a uma pedagogia militar, tanto da vigilância quanto 
do saneamento, devido ao fato, principalmente, do ensino de Engenharia ser vinculado à Marinha. Em 1874, 
contudo, o ensino fora dividido entre a Escola Militar (engenharia militar) e Politécnica (engenharia civil), no Rio de 
Janeiro. A Escola Politécnica do Rio de Janeiro (EPRJ) usou como modelo a Escola Politécnica de Paris (EPP),  
fundada em 1794 e profundamente influenciada pelas grandes transformações porque passava Paris à época, a 
partir das intervenções do Barão de Haussmann (1853-1870), reverberadas em todo o mundo e aclamadas pelas 
elites, dilacerando toda a cidade com avenidas e bulevares, num projeto de embelezamento e melhoramentos da 
região do Sena. Tal projeto era parte já bem desenvolvida de uma lógica muito marcante no século XVIII, na Europa, 
a partir de uma medicina social para análise e atuação em prol de uma determinada ordem, aplicada à cidade pelo 
viés da medicina urbana (FOUCAULT, 2012). 
29 CRONOLOGIA DO URBANISMO (Website). Destacamos que o contexto era muito amplo, posto que, entre 
meados do século XIX e início do XX, um conjunto de ações passou a ser vigente num tempo de profundas 
transformações porque passavam cidades europeias, seja pelas grandes construções, como as do Barão de 
Haussmann para Paris; as obras para o metrô de Londres; além das teorias projetuais em ascensão, marcadas 
pelos planos para Barcelona e Viena, em 1859, com uma variedade de publicações que ajudam a construir o 
período. Para isso, recomendamos o site da pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico como importante 
referência. 
30 BRASIL, Decreto nº. 13.496 de 12 de março de 1919. De 1919 a 1924, foi determinada a Missão de 
Nacionalização da Pesca e Saneamento do Litoral, sendo transportado pelo cruzador “José Bonifácio”, partindo do 
Rio de Janeiro para o Pará. Segundo consta no decreto, a missão era dividida em três partes: nacionalização da 
pesca, organização dos serviços de pesquisas oceanográficas e saneamento do litoral. Nessa missão foram 
organizadas, aproximadamente, oitocentas colônias, fundadas mil escolas e matriculados cem mil pescadores, a fim 
de serem instituídos locais para fiscalização, vigilância e defesa do litoral brasileiro. 
31 BRASIL, Decreto nº 24.559 de julho de 1934. Após idas e vindas, os pescadores brasileiros sairiam do Ministério 
da Marinha e iriam para o da Agricultura, onde foi elaborado o primeiro Código de Pesca (1934) e que subordinava 
os pescadores à Divisão de Caça e Pesca. Neste contexto, ao surgirem os sindicatos de trabalhadores, os modos 
como essas relações ocorriam modificaram bastante. 
32 BRANDÃO, 2007; BRITO, 1994. 
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dizimada. Enquanto forma de embarcação, descendeu da antiga caravela portuguesa: 

“o valente saveiro de vela de pena, bom para a pesca; o saveiro do Morro de São 

Paulo, bom de cara; o pequeno saveiro de tráfego de Salvador, outrora utilíssimo no 

transporte de pequenas cargas e passageiros entre os bairros da cidade.”33  

Aconteceu que foi criada uma embarcação para transportar mercadorias para 
Salvador. Eles pegaram alguns carpinteiros lá de Portugal e da Espanha e 
mandaram para cá, para recuperar esses barcos e continuar velejando. Esse 
pessoal é que, além de recuperar os barcos grandes, foram os responsáveis 
por criarem uma embarcação dentro do Rio Paraguaçu. (...) Porque ele é todo 
construído com o material: as madeiras especiais, todo material você encontra 
no Rio Paraguaçu até hoje. Então, eles foram fazendo uma embarcação que 
fosse adequada ao sistema, já que todas embarcações são semelhantes, 
principalmente as de madeira. Elas têm uma quilha, sobre-quilha, a caverna, os 
braços, a cinta; só muda ser mais larga aqui ou mais comprida ali, mais para 
poder se adequar ao sistema. Então foi aí que saiu esse nosso saveirão, onde 
eles chamam “saveiro de vela de içar”, que é um mastro colocado bem na 
frente do barco.34 

Importante ressaltar ainda a construção das cidades do Recôncavo atrelada às 

práticas específicas presentes na Baía de Todos os Santos pelos saveiristas, enquanto 

velejadores e transportadores, mas, sobretudo, grandes mercadores. 

Nestes portos, terra adentro, a produção local de açúcar, cachaça, fumo e 
farinha era embarcada em saveiros para Salvador para serem exportadas. 
Outros produtos, como azeite de dendê, piaçava, peixe seco, cerâmicos, bem 
como os vindos do sertão – bois, carne seca, couro e salitre – eram enviados à 
capital e a outras vilas e povoações da Baía de Todos os Santos, para 
consumo local. No retorno de Salvador os saveiros, tangidos pela viração da 
tarde, traziam escravos africanos e produtos importados da metrópole, como 
tecidos, ferramentas, pólvora, bacalhau, azeite e vinho, que nessas vilas parte 
trocava o saveiro pelo lombo do burro para chegar ao sertão e às barrancas do 
São Francisco.35 

Em 1970, ao ser constituída a Região Metropolitana de Salvador (RMS),36 

diretrizes governamentais guiavam a região em torno da produção acelerada de 

cidade, com uma série de ocupações que se espraiaram até as áreas suburbanas, por 

onde se expandem cada vez mais a partir de diversas políticas governamentais 

habitacionais e especulações imobiliárias em prol da criação de áreas privadas de 

moradia, como condomínios e parques residenciais.  

																																																													
33 ARAÚJO, 2011, p.61. 
34 Trecho retirado da transcrição de uma entrevista feita com um ativista dos saveiros e saveiristas, em 07/07/2015. 
Outras entrevistas foram realizadas com diferentes pessoas e serão retomadas a partir do segundo capítulo.  
35 ARAÚJO, 2011, p.61. 
36 Também conhecida como Grande Salvador, contempla os municípios: Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, 
Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do 
Passé, Simões Filho e Vera Cruz. 
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Com isso, nos últimos anos, a cidade de Salvador, principalmente através de 

sua orla, foi se tornando uma experimentação de instrumentos para venda dos espaços 

urbanos,37 comprometendo, gritantemente, as práticas próximas, como a pesca. A 

complexidade desta trama se desenrola a partir de investimentos capitalísticos em 

torno do turismo e marketing, e favorece amplamente empresas, bancos, marcas de 

cervejas e tudo quanto mais possa ser cabível.  

Dessa maneira, as práticas são vistas a partir de uma lógica memorialista que 

acaba servindo à turistificação. A partir do tombamento do saveiro Sombra da Lua,38 

bem como a construção da associação Viva Saveiro39 e suas publicações, o que pode 

se observar é um incentivo ao retorno das práticas, mas por um viés folclórico, atrelado 

à preservação visual. Outras publicações se atêm a esse caráter, seja pelo objeto ou 

pela paisagem visual, por isso passamos a tentar investigar outras narrativas sobre 

estas práticas, sendo necessária a aproximação aos locais. Sendo assim, a partir do 

próximo subcapítulo, apresentaremos um corpo conceitual que nos auxilia a pensar 

nossa problemática que coloca em tensão a história e os instrumentos identificadores 

desses sujeitos e práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
37 PARTICIPA SALVADOR (Website). O que se restringia ao período do carnaval foi se transformando e, a cada dia 
que passa, a investida é cada vez maior, como a verticalização de sua orla.  
38 Este tema será abordado mais algumas vezes nos capítulos seguintes. 
39 VIVA SAVEIRO, Associação (Website). Importante debate, mas que acaba por fortalecer a materialidade do 
objeto e menos a prática.  
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1.2   EVOCAÇÕES CONCEITUAIS  

 Ao passarmos daquilo que compreendíamos como um problema específico de 

uma localidade – a região da Baía de Vitória, onde a prática da catraia sofre processos 

de transformação urbana, respaldados por diferentes discursos para desmobilização 

das atividades – e atingirmos aos mares da Bahia, seja pela Baía de Todos os Santos, 

ou sua porção oceânica, situada no Rio Vermelho, notamos uma lógica muito 

semelhante de se produzir a urbe, que nos provocou questionamentos sobre o tipo de 

cidade que acontece por meio dessas sobrevivências. 

 Contudo, antes de chegarmos, de fato, a um desenvolvimento maior do campo 

empírico da pesquisa, destacaremos conceitos que nos apoiam na compreensão da 

problemática capitalística em torno dos dispositivos de orla, que circundam diferentes 

maneiras de expulsão das atividades, mas que, agenciadas, se localizam com 

características muito semelhantes: uma produção urbana engendrada em interesses da 

especulação imobiliária, turistificação e gentrificação das atividades e usos.  

 Assim, este subcapítulo pretende fazer, criticamente, escavações conceituais 

que nos auxiliam, primeiramente, a compreender o que são as práticas de cidade pelo 

mar, abarcadas por duas vertentes conceituais distintas, para trazer, em segundo, a 

orla e a ideia de dispositivos.  

PRÁTICAS COMO DESVIO OU DESVIANTES 

Práticas de cidade em Michel de Certeau 

 A produção de cidade propagada e por nós criticada nesta dissertação se baseia 

no território estratégico, onde são produzidos os locais a serem consumidos, com as 

devidas marcas, lojas e empresas; equipamentos urbanos padronizados (árvores 

dentro de vasos, bancos de shoppings centers, pisos compartilhados, etc.) e 

pasteurizados; muito bem esquadrinhados e definidos seus espaços de uso. Um 

agravamento de uma produção individualista e homogeneizante de cidade que se 

mune, há várias décadas, de instrumentos de propaganda e marketing, vendendo, 

assim, espaços públicos e selecionando seus compradores. E quem não pode pagar 

por isto, está fora do jogo. 

Com isso, a produção de um modelo específico de cidade – problema que já era 

grande no início do século XX no Ocidente – passou a ser o foco principal, já que se 
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pauta pela tentativa de aniquilação da experiência de alteridade nos espaços públicos, 

mantendo uma lógica baseada em alguns fatores, como: 

1. produção de um espaço próprio: a organização racional deve portanto 
recalcar todas as poluições físicas, mentais ou políticas que a 
comprometeriam; 

2. estabelecer um não-tempo ou um sistema sincrônico, para substituir as 
resistências inapreensíveis e teimosas das tradições (...); 

3. enfim, a criação de um sujeito universal e anônimo que é a própria cidade: 
como a seu modelo político, o Estado de Hobbes (...) Nesse lugar 
organizado por operações "especulativas" e classificatórias, combinam-se 
gestão e eliminação. De um lado, existem uma diferenciação e uma 
redistribuição das partes em função da cidade, graças a inversões, 
deslocamentos, acúmulos, etc.; de outro lado, rejeita-se tudo aquilo que 
não é tratável e constitui portanto os "detritos" de uma administração 
funcionalista (anormalidade, desvio, doença, morte etc.).40 
 

Ao apontar a estruturação de um espaço próprio, um não-tempo e um sujeito 

universal, urge o problema da modelização do que compreendemos como cidade e, 

consequentemente, dos modos de praticá-la, a partir do cotidiano. A originalidade da 

pesquisa de Michel de Certeau ocorre pela aposta nas práticas que, longe de serem 

totalmente capturadas, são transitórias, microbianas, acontecem a todo instante e 

diariamente, nas ranhuras dos espaços, de códigos; por muitas vezes, indiscerníveis, 

mas incidem como relampejos, dentro desse corpo tentacular, tais quais as práticas de 

cidade pelo mar. Observaremos, ainda no estudo do autor, o uso de dois termos 

provenientes das guerras: estratégia e táticas. Para o primeiro, destacamos todo um 

saber que regula, gere e disciplina, agindo para a manutenção das estruturas que 

articulam o poder. As táticas, por sua vez, seriam as próprias práticas; linhas de escape 

das membranas governamentais, mas dentro da estratégia, nas suas possibilidade de 

decodificação.  

Nos deslocamentos, por exemplo, haveriam vários modos distintos de responder 

a seus códigos, do que se colocam enquanto usuais. O caminhar que foge a essa 

normatividade, em seus trajetos cotidianos, costura outras relações com a cidade; 

irrompe com o silêncio e abre brechas em modos que nada têm a ver com aqueles que 

muitos projetos funcionalistas tentaram ordenar a partir da linha que visa substituir a 

prática e exprimir “a propriedade (voraz) que o sistema geográfico tem de poder 

metamorfosear o agir e legibilidade”41 que acaba por fazer “esquecer uma maneira de 

																																																													
40  CERTEAU, 2013, p.173. Grifos originais do autor. 
41 Idem, p.176. 
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estar no mundo.”42 De tal modo que, “o ato de caminhar está para o sistema urbano 

como a enunciação (...) está para a língua ou para os enunciados proferidos”.43  

Este caminhar que escapa se configura como um veículo maior que uma 

atividade física, um engendrado de sentidos a partir de disposições corpórea, a 

tecerem relações de cidade, se tornando, assim, político. Ou seja, as práticas de 

cidade pelo mar, através de seus praticantes, tecem tramas e conectividades com a 

cidade muito diferentes; articulam-se àqueles que moram na vizinhança; produzem 

deslocamentos ali e acolá; relacionam a memória ao que havia no lugar que vivem; vão 

além de uma ideia de caminhar enquanto uma habilidade em colocar um pé na frente 

do outro e vaguear, mas, sim, como articulações corpóreas que seriam modos de fazer 

a urbe. Tais práticas estão fora do jogo, não enquanto fora do sistema, mas, em 

instantes que fogem ao produtivismo e consumismo, pois tecem outros esquemas, que 

acontecem por baixo, nas solas do capital; e nas periferias ou no lado b, onde há a 

precariedade e/ou desinteresse no controle. 

A divisão do trabalho por cima é um campo de maior velocidade, com sacrifício 
do simbólico. Nela, a rigidez das normas econômicas (privadas e públicas) 
impede a política e toma o seu lugar. Por baixo, há maior dinamismo, maior 
movimento, mais encontros, maior complexidade, mais riqueza (a riqueza e o 
movimento dos homens lentos), mais combinações. Produz-se uma nova 
centralidade do social, segundo a fórmula sugerida por Ana Clara Torres 
Ribeiro, o que constitui uma nova base para a afirmação do reino da política.44 
 

Nesse percurso, encontramos autores que nos auxiliam a notar outras 

possibilidades, como a ideia de homens lentos,45 de Milton Santos, em que 

observamos uma categoria social que experimenta uma outra temporalidade: a da 

lentidão. Esta é responsável por dinamismo e encontros, tecendo diversas redes de 

conexão, em que se pratica o território usado – ou os espaços banais. Tais locais estão 

distantes ou são desinteressantes para a estratégia, esta que busca conduzir o 

contrário disso: os espaços a serem vendidos. Nessa trama, os homens lentos não 

acessam suficientemente o esquadrinhado veloz, atrelado aos exclusivismos 

mercantilistas, e, por conta disso, tecem mais combinações, que, segundo Ana Clara 

Torres Ribeiro, produzirão outras centralidades sociais, como enxergamos nas 

																																																													
42 Ibidem. 
43 Ibid., p.177. 
44 SANTOS, 1999.  
45 Idem, 1994a. 
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produções periféricas, especialmente nas últimas décadas.46 Além dessa categoria, 

observamos os errantes, desenvolvido por Jacques,47 em crítica ao que se predominou 

no Urbanismo, na consequente modelização do projeto moderno que minimizou a 

experiência urbana da alteridade.  

Valorizamos o estudo destes conceitos para melhor compreensão desse jogo, 

contudo nos atentaremos, especificamente, nesta pesquisa, à composição proposta por 

Michel de Certeau, anteriormente explicitada. Além disso, no trabalho de campo, 

apresentaremos uma característica que se faz presente em todas as categorias: a 

corporalidade enquanto política. O corpo, sempre negado enquanto inventividade e 

pautado enquanto um objeto a ser modelado, reage, já que nesta cidade moderna, o 

indivíduo “sofre uma espécie de crise tátil: deslocar-se ajuda a dessensibilizar o 

corpo”.48 Criam-se espécies de movimentos não-demarcáveis, por isso são 

sobrevivências nas cidades concebidas numa lógica velocista e eficiente e, por conta 

disso, esmagam seus passantes, trabalhadores e moradores, imprimindo um ritmo 

muito diferente do que existia, transformando, assim, a experiência urbana. 

PRÁTICAS COMO INCORPORAÇÃO OU INCORPORADAS 

Sujeito Corporificado em Ana Clara Torres Ribeiro 

De encontro também à normatização, mas sob um viés da consciência e 

incorporação, emergem outras ações, que, segundo Ana Clara Torres Ribeiro, se 

configuram enquanto encarnação do sujeito de direitos. Ele, imbuído dos seus 

interesses compreendidos pelos movimentos sociais, nos ajuda a elucidar o problema-

chave para a maneira hegemônica de se produzir cidade, deixando clara a urgência em 

compreendermos a vida coletiva contemporânea. 

O indivíduo, projetado por instituições subordinadas ao comando da economia 
globalizada e por orientações políticas servis, é pura ação e pura estratégia, 
envoltas numa aura de criatividade e de inesgotável realização pessoal. Porém 
esse mesmo indivíduo, apresentado como eficiente e empreendedor, é cada 
vez mais dependente de redes sociais e técnicas (...).49 

																																																													
46 Os saraus culturais, as ocupações urbanas do movimento Hip-Hop, com apropriações do espaços são exemplos 
rápidos presentes em várias periferias de cidades brasileiras de médio e grande porte. 
47 JACQUES, 2014, p.19. “Os errantes são, então, aqueles que realizam errâncias urbanas, experiências urbanas 
específicas, a experiência errática das cidades. A experiência errática afirma-se como possibilidade de experiência 
urbana, uma possibilidade de crítica, resistência ou insurgência contra a ideia de empobrecimento, perda ou 
destruição da experiência a partir da modernidade (...).” 
48 SENNETT, 2008, p.214. 
49 RIBEIRO, 2005, p.418. 
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Este sujeito disputa a cidade, enquanto campo de batalha, mas aponta ainda 

para a necessidade de nós, enquanto pesquisadores, tentarmos também interpretar 

suas ações na cidade, nos fazendo compreender no cotidiano outras formas de 

expressão. 

Existem elos (ir) relevantes entre cotidiano, lugar, indivíduo e pessoa. Através 
desses elos, tudo acontece e adquire sentido, permitindo a individuação e o 
pertencimento, e também nada importa ou tem significado, já que cada gesto 
pode ser envolto em enredos da cotidianidade alienada e na indiferença. (...) É 
nessas condições que a sociabilidade pode ser alimentada ou destruída por 
uma atitude, um gesto, uma palavra, um sorriso ou um olhar.50 

Os modos de expressão, portanto, são cruciais. Dessa maneira, há um jogo nas 

práticas enquanto aquilo que se expressa e faz, mas, claramente, através de um sujeito 

que agencia essas conexões possíveis. Os sujeitos são, portanto, meios – e não fins – 

pelos quais as práticas produzem espaços na cidade. Assim, se refletirmos juntos a 

Foucault, que nos auxiliará a pensar a dupla conexão para o sujeito – em relação a si e 

às forças externas –,51 veremos que há um processo de aceitarmos ou não o que nos é 

imposto.  

Assim, a caminho de uma possível equiparação às formas de resistência em 

Foucault – explicada a seguir –, a categoria conceitual sujeito corporificado52 se articula 

com “a fala e o gesto, a acomodação e a insubordinação, a manipulação de 

classificações sociais e a ação que se desenvolve nas fronteiras entre o visível e o 

invisível”, alcançando “o direito à definição de sua forma de aparecer e acontecer”, se 

tornando um “acontecimento, onde e quando são esperados o seu silêncio e o 

apagamento de sua individualidade.”53 

Formas de resistência em Michel Foucault 

Na verdade toda ação moral implica uma relação com o real que ela se realiza, 
e uma relação com o código ao qual ela se refere; mas também implica uma 
certa relação consigo mesmo; esta não é simplesmente ‘consciência de si’, 
mas constituição de si como sujeito moral, na qual o indivíduo circunscreve a 
parte dele próprio que constitui esse objeto de prática moral, define a sua 
posição em relação ao preceito que ele acata.54 
 
Não podemos nos colocar fora da situação, em nenhum lugar estamos livres de 
toda relação de poder. Eu não quis dizer que somos sempre presos, pelo 
contrário, que somos sempre livres. Enfim, em poucas palavras, há sempre a 

																																																													
50 Idem, p.416. 
51 FOUCAULT, 1984b. 
52 RIBEIRO, 2005. 
53 RIBEIRO, 2010, p.31 apud SCHVARSBERG, 2012. 
54 FOUCAULT, 1984b, p.263.  
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possibilidade de mudar as coisas. (...) Veja que se não há resistência, não há 
relações de poder. Porque tudo seria simplesmente uma questão de 
obediência. A partir do momento que o indivíduo está em uma situação de não 
fazer o que quer, ele deve utilizar as relações de poder. A resistência vem em 
primeiro lugar, e ela permanece superior a todas as forças do processo, seu 
efeito obriga a mudarem as relações de poder. Eu penso que o termo 
“resistência” é a palavra mais importante, a palavra-chave dessa dinâmica.55 
 

Tais falas, de duas publicações de Foucault distintas, nos auxiliam a enxergar a 

perspectiva diferente que o autor tomará. Tomemos como destaque o verbo acatar e, a 

partir dele, notemos enunciações de um outro ponto de vista, não somente da relação 

observada nos estudos anteriores sobre vigilância, normatividade e gestão.56  

Tratam-se de formas de resistência, não enquanto conceito binário: acatar ou 

dizer não, mas um desejo que precede a forma que será dada àquilo. A grande 

contribuição de Michel Foucault foi apontar para um momento anterior à forma (Poder) 

como potência: resistência. Nos escritos do autor sobre o texto de Kant, O que é o 

Iluminismo?,57 podemos observar uma importante pista para a compreensão do 

conceito. 

Prestem atenção, diz Kant a seus leitores, não é nos grandes acontecimentos 
que devemos buscar o signo rememorativo, demonstrativo e prognóstico do 
progresso; é nos acontecimentos bem menos grandiosos, bem menos 
perceptíveis. Não se pode fazer essa análise do presente no que diz respeito a 
esses valores significativos sem nos entregar a um cálculo que permita dar a 
isso que, aparentemente, é sem significação e valor, a significação e o valor 
que buscamos. 

Nas investigações das práticas de cidade pelo mar, observamos a necessidade 

de compreendê-las, também, enquanto formas de resistências; para isso, é importante 

a discussão filosófica em torno de uma outra ideia para prática. Assim, através das 

interlocuções assumidas com seus trabalhos finais, especialmente História da 

Sexualidade II – Uso dos Prazeres,58 vemos uma torção filosófica no seu percurso 

intelectual, quando o autor se aproximará dos gregos e produzirá outras questões.  

Ocorre uma investida para o terceiro ponto da tríade foucaultiana de constituição 

do sujeito (saber-poder-sujeito): as relações pelas quais os sujeitos assimilariam ou 

não ao que lhes é imposto. Por conta disso, os conceitos de práticas, técnicas e 

																																																													
55 Idem, 2004, p.268. 
56 Foucault estabelece, durante sua trajetória, uma série de estudos sobre as relações de saber-poder, como 
Arqueologia do saber (1969), A ordem do discurso (1970) e Vigiar e punir (1975). Posteriormente, sua investida será 
em torno das relações do sujeito em torno de sua ética, principalmente, através da obra inacabada História da 
sexualidade (dividida em três volumes e publicada entre os anos 1976 e1984) e A hermenêutica do sujeito (1981). 
57 Ibidem, 1994, pp. 679-688. 
58 Ibid., 1984b. 
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cuidados de si, retirados da Antiguidade Grega, consideram os modos como o sujeito 

se constitui; as relações de si para consigo.  

Dessa maneira, sucintamente, destacamos que as práticas de si se conformam 

como uma espécie de base organizacional, racional ou regular, pelo qual os homens se 

regem, circulando em torno do saber, do poder e da ética, definindo assim uma 

experiência de vida; as técnicas de si, por sua vez, acontecem por meio de suas 

possibilidades de reflexão sobre as práticas exercidas, suas finalidades e caminhos 

imagináveis de realização; e os cuidados de si seriam meios de se pensar a liberdade 

individual enquanto ética,59 ou condutas de si.  

Para se conduzir bem, para praticar adequadamente a liberdade, era preciso 
ocupar-se de si mesmo, cuidar de si, ao mesmo tempo para se conhecer (...) e 
para se formar, superar-se a si mesmo, para dominar em si os apetites que 
poderiam arrebatá-lo.60 
 

Conduzir-se bem se trata de uma relação com a moral, que se diferencia de um 

código moral; para o autor, são duas questões distintas, pois o sujeito responderá este 

código de várias maneiras diferentes, acatando ou resistindo, como as formas de 

resistência por ele denominadas contracondutas. Este é um ponto fundamental para 

compreendermos que as práticas estão intimamente ligadas ao que é determinado pelo 

saber-poder, mas, também, às formas que se lhe responde. 

Aliados ao pensamento do autor, devemos considerar que os pontos de 

resistência são, por vezes, transitórios e mutantes, introduzidos em nós por processos 

de “clivagens que se deslocam, rompem unidades e suscitam reagrupamentos, 

percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os remodelando, traçando neles, em 

seus corpos e almas, regiões irredutíveis”.61 Revel, leitora de Foucault, resumirá o 

conceito: 

a resistência se dá, necessariamente, onde há poder, porque ela é inseparável 
das relações de poder, assim, tanto a resistência funda as relações de poder, 
quanto ela é, às vezes, o resultado dessas relações; na medida em que as 
relações de poder estão em todo lugar, a resistência é a possibilidade de criar 
espaços de lutas e agenciar possibilidades de transformação em toda parte.62 

																																																													
59 Ibid. Atentamo-nos aos problemas das simplificações de conceitos, bem como o esforço pelo qual Michel Foucault 
desenrolará este tema durante muitas páginas e capítulos, contudo, destacamos, prioritariamente, os pontos 
próximos que podemos travar a partir de Foucault e Espinosa, que também fará, a seguir, parte do corpo deste 
debate. 
60 Ibid., 2004a, p.262. 
61 Ibid., 1988, p.91. 
62 REVEL, 2005, p.74. 



 35 

Além disso, Foucault nos aponta as contracondutas que, no dia a dia, são 

tecidas por diferentes sujeitos. No percurso desta dissertação, também apareceram 

algumas dessas, que criam suas formas de resistências, escapando às tramas do 

capital, através de práticas de cidade pelo mar, e respondem se articulando ao que 

lhes é imposto por lógicas que invadem seus cotidianos, sejam através de intervenções 

estatais, por vezes, amparadas pelos próprios praticantes, que visam a expulsão das 

atividades ou mesmo sua manutenção, contudo, atreladas a discursos 

preservacionistas que primam pela turistificação de seus espaços. Dessa maneira, 

passamos a nos questionar: como trazê-las ao corpo de um texto, sem nos 

escondermos enquanto pesquisadores, mas, ao mesmo tempo, sem denunciá-los?  

Partindo ainda de Foucault, tomamos nota do ensaio A vida dos homens 

infames,63 inspirado em Borges,64 em que decide praticar um ato rebeldia e ironia, ao 

publicar vidas de sujeitos que foram legados à infâmia; em outras palavras, torná-los 

famosos, seguindo os pré-requisitos: 

− que  se tratasse de personagens tendo existido realmente; 
− que essas existências tivessem sido, ao mesmo tempo, 

obscuras e desventuradas; 
− que fossem contadas em algumas páginas, ou melhor, 

algumas frases, tão breves quanto possível; 
− que esses relatos não constituíssem simplesmente historietas 

estranhas ou patéticas, mas que de uma maneira ou de outra 
(porque eram queixas, denúncias, ordens ou relações) 
tivessem feito parte realmente da história minúscula dessas 
existências, de sua desgraça, de sua raiva ou de sua incerta 
loucura;  

− e que do choque dessas palavras e dessas vidas nascesse 
para nós, ainda, um certo efeito misto de beleza e de terror.65 
 

Enquanto pesquisador do presente, na década de 70, Foucault se aproxima 

ainda dos contextos de revolta que aconteciam no mundo, passando a migrar sua 

atenção não mais à revolução, mas a sublevações, a partir do que ocorria na chamada 

Revolução Iraniana,66 compreendendo-a enquanto “‘um movimento irredutível’ através 

do qual um homem solitário, um grupo, uma minoria, ou um povo diz – ‘eu não obedeço 

mais’”. Enquanto insurgências ou emergências, pela ideia do autor, as sublevações 
																																																													
63 FOUCAULT., 2003, pp. 203-222. 
64 BORGES, 1999 (1935). Sobre o belo livro História universal da infâmia, do escritor Jorge Luis Borges. 
65 FOUCAULT, 2003, p.205. 
66 GRABOIS, p.19, 2011. Fato que, segundo Foucault, só foi chamado de revolução por pessoas de fora, não pelos 
participantes da insurgência, daí a problematização do autor em torno do termo, pelas palavras de Grabois: “Ao 
conversar com o povo e com líderes da oposição, o filósofo francês diz não ouvir em momento algum a palavra 
‘revolução’, encontra no lugar dela uma vontade manifesta da parte dos sublevados de um outro governo, um 
‘governo islâmico’.” 
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denotam um certo poder de revolta, diferente das lutas, que se conformariam como 

articulação dessas revoltas, num contexto macro, enquanto movimentos conectados. 

Por conta disso, o conceito de práticas de cidade pelo mar dessa dissertação, a partir 

deste instante, passa a ser por nós concebido na expansão da proposta de práticas de 

cidade, de Certeau e engloba, também, o conceito de práticas de Foucault.  

Desse modo, para pensarmos esse debate e articulá-lo ao presente contexto, 

precisamos investigar uma aproximação ao conceito de encontro, que nos coloca uma 

possibilidade de junção a outras questões, ao auxiliar nossa metodologia de 

aproximação às práticas de cidade pelo mar. 

DISPOSITIVOS DE ORLA  

Dispositivo em Giorgio Agamben 

Observamos, a partir da aproximação em campo, uma problemática conformada 

por mecanismos capitalísticos, que são mantidos, agenciados e sofisticados por uma 

rede estratégica que engloba discursos, enunciados, aparatos e formas distintas. Para 

isso, nos aproximamos do conceito de dispositivo, proposto por Giorgio Agamben, 

baseado nos trabalhos de Michel Foucault, em que se afirma, sumariamente:  

1) É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, 
linguístico e não-linguístico no mesmo título: discursos, instituições, 
edifícios, leis, medidas de segurança, proposições filosóficas etc. O 
dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses 
elementos. 

2) O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve 
sempre em uma relação de poder.  

3) É algo de geral (um reseau, uma “rede”) porque inclui em si a episteme, 
que para Foucault é aquilo que em uma certa sociedade permite distinguir 
o que é aceito como um enunciado científico daquilo que não e científico.67  

Utilizando a divisão sintática da palavra dispositivo, o autor propõe pensar o 

mecanismo enquanto um destino a uma positividade, ou um meio de tornar algo 

positivo.68 O dispositivo atuaria, assim, como uma rede de poder que traria nele uma 

suposta verdade, porém, Agamben salienta que qualquer elemento poderia sê-lo, 

enunciando jogos de poderes, nos alertando para um limiar do controle do qual todos 

nós somos agentes.  

																																																													
67 AGAMBEN, 2005, pp. 9-10. 
68 Idem. 
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Assim, o conceito surge como importante instrumento para pensarmos as 

relações de poder69 presentes nas práticas da catraia, pesca e saveiro, positivamente 

destinadas por meio de uma rede composta por diferentes meios, formas, aparatos; 

sendo regidas por lógicas normativas e legislativas; sustentadas através de nexos 

morais e sociais; amparadas por mecanismos preservacionistas; entre outros. Mais do 

que isso, o conceito nos vale ainda para pensarmos que os próprios dispositivos 

permitem outras configurações das práticas de cidade pelo mar, fazendo com que as 

sobrevivências se tornem mais ou menos visíveis. 

Desse modo, as configurações da rede proposta pelo autor nos favorece a 

construção do conceito de dispositivos de orla, compreendido enquanto articulações de 

falas, gestos, enunciados, discursos, imagens, condutas etc., produzidos e agenciados 

por qualquer sujeito, grupo, entidades governamentais ou midiáticas, defendendo uma 

estratégia de construção da orla enquanto lugar da univocidade, aniquilando 

diferenças, a heterogeneidade e multiplicidade de vozes e atores; um pensamento 

único que amplia a ideia de orla como paisagem visual e se expande às práticas de 

cidade pelo mar. 

Portanto, nos é prudente afirmar que, embora muitos desses dispositivos sejam 

criados pelo Estado, seus copartícipes comerciais ou instrumentos midiáticos, são as 

articulações e difusões e, consequentemente, outras produções subjacentes, 

encampadas por indivíduos quaisquer – até mesmo os próprios praticantes – que 

amplificam sua força e existência. Não há, assim, um tom de vilania nessas produções 

e reverberações, já que todos são participantes do esquema, mesmo que por vezes 

acabemos tensionando a crítica para as forças maiores desse jogo, como o Estado 

seus aliados mercantis. 

Sendo assim, precisamos reverter a crítica a partir de um ponto de vista da 

aproximação a esses sujeitos. Isto ocorre por meio de um exercício de escuta, visando 

alcançar tais atores, a partir de relações diversas, sejam de escape, cooptação, 

conflito, etc. Para isso, enveredamos as evocações conceituais para a ideia de 

encontro, nas proposições de Espinosa, Deleuze e seus leitores, compreendidas a 

seguir. 

 

 
																																																													
69 FOUCAULT, 2003. 



 38 

1.3 ENCONTRO COMO PROCEDIMENTO 

Embora nossa discussão não seja dentro da Filosofia, apostamos neste campo 

por sua fabricação de conceitos, que nos auxilia, também, à expansão do campo do 

Urbanismo. Sendo assim, a partir de Deleuze, munido da literatura de Espinosa, vemos 

que o papel da Filosofia é produzir liberdade e pensamento; modos criativos de sermos 

livres. Por isso, esse debate nos importa para o embasamento metodológico da 

pesquisa. Sendo assim, questionamos: o que seria a ideia de liberdade? 

Definir isto não é tarefa das mais simples – tampouco é a meta, mas, sim, traçar 

linhas de fuga possíveis –, já que, para Espinosa, vivemos em regime de servidão; 

presos pelas paixões e consciência. O desafio trazido pelo pensador iluminista consiste 

justamente em assinalarmos outros caminhos, mas, para apontarmos seu conceito de 

liberdade, precisamos compreender como aconteceria esta servidão. 

Chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos. Pois 
o homem submetido aos afetos não está sob seu próprio comando, mas sob o 
do acaso, a cujo poder está a tal ponto sujeitado que é, muitas vezes forçado, 
ainda que perceba o que é melhor para si, a fazer, entretanto, o pior.70 

Esmiuçando este excerto, partamos da afirmativa que afetamos e somos 

afetados a todo instante por tudo o que nos rodeia. Afeto em nada se assemelha à 

singeleza de algo afetuoso ou de afetividade, mas, diferentemente, como tudo se 

explica na matéria, podemos compreender afeto como um substantivo, traduzível, 

simplificadamente, por contato.71 Dessa maneira, haveriam as afecções, que seriam os 

modos, ou seja, aqueles que condicionariam os afetos; já estes seriam as durações, 

variações ou sentimentos provocados por estas afecções. 

Porém, ao passo que se submete aos afetos, o homem se torna impotente para 

controlá-los; ou “vê o que é melhor e aprova, mas segue fazendo o pior”,72 

permanecendo, assim, na servidão. Esta permanência acontece devido ao fato de 

sermos uma pequena parte finita de uma substância infinita (Deus), tornando-se 

impossível não nos afetarmos pelo que nos circunda. Dessa maneira, “a força pela qual 

o homem persevera no existir, é limitada e é superada, infinitamente, pela potência das 

																																																													
70 ESPINOSA, 1983, Parte IV, prefácio. 
71 ULPIANO, Cláudio (Website). Uma metáfora trazida pelo filósofo Claudio Ulpiano, que auxilia a compreender 
ainda mais o conceito, consistiria em ventos que produzem no oceano as ondas; e as ondas produzem novas ondas 
a partir delas, etc. Assim, nós seríamos o oceano e o vento a natureza. Como o pensador muito nos ajudou a 
entender os conceitos de Espinosa e seus interlocutores e, tendo em vista sua rara produção bibliográfica, 
sugerimos o site www.claudioulpiano.org.br como excelente fonte. 
72 ESPINOSA, 1983, Parte IV, prefácio. 
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causas exteriores”,73 em que nos apegamos a superstições, medos, crenças e deuses, 

justamente pela dificuldade em perfurar este campo de força. Contudo, a proposta vai 

exatamente na sua epistemologia positiva. O fundamento principal acontece no 

encontro. Para esboçar este conceito, apresentamos uma fala de Deleuze, a partir da 

positividade do pensamento e da proposta libertária de vida. 

O importante é conceber a vida, cada individualidade de vida, não como uma 
forma, ou um desenvolvimento de forma, mas como uma relação complexa 
entre velocidades diferenciais, entre abrandamento e aceleração de partículas. 
Uma composição de velocidades e de lentidões num plano de imanência.74 
Acontece também que uma forma musical dependa de uma relação complexa 
entre velocidades diferenciais, entre abrandamento e aceleração de partículas 
sonoras. Não é apenas uma questão de música, mas de maneira de viver: é 
pela velocidade e lentidão que a gente desliza entre as coisas, que a gente se 
conjuga com outra coisa: a gente nunca começa, nunca se recomeça tudo 
novamente, a gente desliza por entre, se introduz no meio, abraça-se ou se 
impõe ritmos.75  

Esse deslizamento que Deleuze propõe, aponta a ideia de encontro em 

Espinosa, classificados em bons ou maus. Um bom encontro é referente a tudo aquilo 

que o componha, e mau encontro ao que decomponha; bons encontros nos trazem 

alegria e nos permitem agir; maus encontros nos trazem tristeza (ou falta de alegria) e 

nos tornam passivos (apaixonados). Dessa maneira, “a passagem a uma perfeição 

maior ou o aumento da potência de agir denomina-se afeto ou sentimento de alegria; a 

passagem a uma menor perfeição ou a diminuição da potência de agir, tristeza.”76  

Tais conceitos foram elaborados cartesianamente, contudo visam elucidar muito 

mais o que acontece a partir desses contatos, nas tensões possíveis pelas variações. 

Dessa forma, ao contrário do que possa aparentar nesta irreal dicotomia, viveríamos 

mais entre as variações de bom e mau do que num extremo ou noutro, e tais variações 

não se limitariam, necessariamente, a humanos, mas são nossos encontros com 

quaisquer coisas.  

A possibilidade de liberdade aconteceria no uso da razão para discernir os 

afetos, que estão tanto na servidão quanto na liberdade. A aposta espinosiana não 

define como fazermos, mas porque fazermos nossos próprios modos: quanto mais 

esforço (conatus), mais escolhas e bons encontros, que por sua vez aumentam a 
																																																													
73 Idem, prop.3. Grifos nossos. 
74 DELEUZE, 2002. Diferente da transcendência, o plano de imanência foi desenvolvido por Deleuze e Guattari, mas 
baseado na lógica espinosiana que afirma que as respostas conceituais da filosofia deveriam ser retiradas da 
própria natureza (seu postulado famoso resume, Deus sive Natura, ou seja, “Deus é natureza”). Deleuze, portanto, 
reafirma que o papel da Filosofia é traçar um plano de imanência e, a partir daí, criar conceitos. 
75 Idem, p.128. 
76 Ibidem, p.57. Grifos nossos. 
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potência de agir; tornamo-nos mais capazes de afetar e sermos afetados. A palavra 

latina conatus – comumente traduzida por esforço ou perseverança – se destaca como 

um desejo de viver, que podemos arriscar na resistência (Foucault)77 uma possível 

atualização do conceito. 

A partir do conatus, ações seriam conduzidas conjuntamente pelos indivíduos, 

fazendo com que eles se conservem. Dessa maneira, em princípio, como no estado de 

natureza o esforço seria precário, o que acontece é uma preservação humana. O 

Estado seria, portanto, uma atualização dos homens – em prol da maioria da 

população, a multitude – e não uma subordinação.78 Ao ser organizado, passaria a ser 

uma concretização do direito natural individual e, em seu fim último, produzir momentos 

de liberdade. 

Seu fim último é não dominar nem subjugar os homens pelo medo e submetê-
los a um direito alheio; é, pelo contrário, libertar o indivíduo do medo a fim de 
que ele viva, tanto quanto possível, em segurança, isto é, a fim de que 
mantenha da melhor maneira, sem prejuízo para si ou para os outros o seu 
direito natural a existir e agir. O fim do Estado, repito, não é fazer os homens 
passar de seres racionais a bestas ou autômatos: é fazer com que sua mente e 
o seu corpo exerçam em segurança as respectivas funções, que eles possam 
usar livremente da razão e que não se digladiem por ódio, cólera ou insídia, 
nem se manifestem intolerantes uns para com os outros. O fim 
verdadeiramente do Estado é, portanto, a liberdade.79 

Destacamos que a liberdade não é plena, mas, sim, em potência. Desse modo, 

retornando a Deleuze, consideramos uma filosofia composta por um plano comum de 

imanência, construído por nós e em que também nos encontramos; lugar em que o 

autor ainda nos convoca a criarmos modos de produção de vida, em seu poder, 

tensionando um suposto controle total. 

 Dessa forma, assumindo a convocação, propomos o conceito de encontro 

trazido pelo escritor Ericson Pires, poeta com grande estudo no filósofo francês, a fim 

																																																													
77 DELEUZE, 1998, p.73. Arriscamos ainda atualizá-lo aos conceitos de vontade de potência (Nietzsche) e desejo 
(Deleuze). Tais conceitos se diferenciam da falta, presente na psicanálise freudiana, apontando como a força que a 
vontade tem de agir e resistir no mundo; uma afirmativa na vida enquanto produção. “Desejo: quem, a não ser os 
padres, gostaria de chamar isso de ‘falta’? Nietzsche o chamava de Vontade de Potência.” 
78 HOBBES, 2003, s/p. Aqui fazemos alusão ao estado de natureza proposto por Thomas Hobbes, em que os 
homens são exatamente iguais e desejam as mesmas coisas, tendo por isso o mesmo instinto de autopreservação. 
Dessa maneira, no estado natural hobbesiano, tudo é barbárie. Junto a outros pensadores, as propostas de Hobbes 
sedimentam alguns dos mecanismos básicos que regem a legislação moderna, fundamentada no princípio de 
igualdade entre todos. Contudo, ressaltamos não ser nossa intenção, obviamente, desconsiderar as conquistas 
sociais que nos regem, mas, sim, fazermos uma apologia à abertura do que acreditamos ser a potência da vida, 
tendo vista que há, predominantemente, uma produção das necessidades pautadas por uma normatividade e outros 
comportamentos ditos desejáveis. 
79 ESPINOSA, 2008, p.302. 
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de evocarmos a nossa ideia, articulando ao que foi observado em campo através das 

práticas da catraia, pesca e saveiro. 

No encontro realizo o outro. E realizo a mim mesmo como (o) outro. Ao mesmo 
tempo, cada um de nós se torna fragmento desses encontros com o mundo. O 
encontro realiza a tradução efetiva de um evento de criação. Todo texto é 
criação. A imensa teia tecida pelas singularidades preenche o vazio da 
indiferença produzida pela reprodução ad infinitum do mesmo. Esta teia é a 
arte de criar encontros, ou seja, de produzir pensamento como experimentação 
do outro, como busca do outro, da realização do outro que eu – também – sou. 
Nesse sentido, produzir pensamento é necessariamente uma aventura.80 

 Em Espinosa, os encontros acontecem através da potência de agir, em que 

somos atravessados pelas paixões, traduzidas por bons encontros, aqueles onde 

temos a alegria como força-motriz para criarmos outros modos de viver. Dessa forma, o 

encontro é um meio que possibilita a criação. Em Pires, por um caminho adjacente, há 

a conexão dos encontros a uma alteridade, à tradução de um evento de criação e a 

uma aventura; acontecendo junto à produção do outro, destacando suas potências.  

 Aproximarmo-nos aos praticantes da catraia, pesca e saveiro ocorre, portanto, 

numa via de mão-dupla: para isso acontecer, precisamos criá-los; e essa aproximação, 

ao mesmo tempo, passa por um processo de criação. Ou seja, não há praticantes sem 

nós, bem como não somos sem eles. Assim, o encontro se conforma, 

necessariamente, como um evento de criação. Indo adiante, sugerindo a saída de uma 

abordagem conceitual e avançando para uma perspectiva metodológica, Kofes coloca 

em questão o encontro filosófico em Deleuze em contrapartida ao mesmo conceito, 

mas do ponto de vista majoritário da Antropologia. 

Deleuze, na última entrevista que deu antes de morrer, evoca que logo depois 
que escrevera o livro sobre Leibniz – sobre uma noção aparentemente 
importante para Leibniz e importante para Deleuze, a noção de dobra – 
recebera duas cartas distintas das que costumava receber de intelectuais 
comentando o livro. Uma das duas cartas, dizia: “Mas, a sua história de dobra, 
somos nós”. A carta fora enviada por uma associação que agrupava na época 
400 pessoas na França, a associação de dobradores de papéis. Diziam na 
carta “Concordamos totalmente, o que você faz é o que fazemos”. A segunda 
carta fora enviada por surfistas, dizendo: “concordamos totalmente, pois, o que 
fazemos? Estamos sempre nos insinuando nas dobras da natureza. Para nós, 
a natureza é um conjunto de dobras móveis. Nós nos insinuamos na dobra da 
onda, habitar a dobra da onda é a nossa tarefa”. Para Deleuze, são encontros, 
“encontrei os dobradores de papéis, não preciso vê-los, aliás, ficaríamos 
decepcionados. Não preciso vê-los, mas tive um encontro com o surfe, com os 
dobradores de papéis, literalmente, saí da filosofia pela filosofia, é isso um 
encontro”. 

Neste trecho, Deleuze se refere ao encontro (inusitado na filosofia?), que a 
narrativa da antropologia sobre si mesma constitui como uma estrutura de 
experiência antropológica. Mas, quando Deleuze completa “não preciso vê-los, 

																																																													
80 PIRES, 2007, p.11.  
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mas tive um encontro” instala-se uma diferença com o que seria o encontro 
para a antropologia. Mesmo que neste campo de conhecimento o que é (e, 
como deveria ser) o encontro, e quais seriam os seus efeitos, não seja 
consensual. Convivência duradoura, proximidade e imersão, interação e 
observação, distância para análise/interpretação e escrita são, entre outros 
termos, tentativas de traduzir as noções de encontro em muitas narrativas 
antropológicas.81 

 Tendo estas visuais em disputa, destacamos o encontro, neste trabalho, a partir 

de uma relação entre alteridade e campo, este, o lugar empírico da pesquisa, onde 

pudemos ter contato com práticas de cidade pelo mar, por nós agenciadas enquanto 

práticas catraia-pesca-saveiro, já que as questões foram relacionadas a uma 

problemática urbana. Mesmo que não possamos ter uma precisão sobre os encontros, 

afirmamos que num primeiro momento, houve atravessamentos por centelhas de 

informações, conectadas enquanto objeto a ser estudado; e num segundo, pela 

tessitura deste trabalho, investigações traduzidas em eventos de criação. 

Assim, no capítulo seguinte, através de uma metodologia do encontro – físico, 

conceitual, por conexões ou afecções –, veremos no campo ações que se 

configurariam como subordinadas a sua realidade, mas perceberemos outras como 

linhas de fuga. Experimentaremos narrativas que as mostrem, mas não as entreguem 

enquanto sobrevivências, pois não há relações de poder sem resistência, e elas 

acontecem às escondidas, no ainda não; anteriores a formas de resistência. Por fim, 

tomaremos o que retiramos do campo e expandiremos às discussões em torno do 

Urbanismo. 

																																																													
81 KOFES, 2010, s/p. 
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CAPÍTULO 2.  

INVESTIGAÇÕES DE CAMPO  

A partir da conjuntura explicitada no capítulo anterior, desenharemos nestas 

investigações alguns debates que emergiram do campo empírico, salientando questões 

que julgamos ser importantes para abarcar relações existentes entre práticas de cidade 

pelo mar e dispositivos de orla. Isso se desdobrará através da construção metodológica 

do trabalho, baseada no conceito de encontro, bem como de anotações feitas em 

campo e posteriores, relacionadas ao contexto histórico e urbano que também 

pudemos ter acesso em acervos, mídias e arquivos.  

Dessa maneira, dividido em três partes – uma de aproximação metodológica, 

outra da escrita de campo com as investigações, e uma terceira em formato de 

constatações –, neste capítulo, experimentamos uma escrita que articula cidades e 

práticas, tendo como objetivo construir uma crítica à problemática urbana observada 

em campo, na necessidade de produzir narrativas de campo que analisam e tensionam 

conceitos de diferentes autores, expostos no capítulo anterior. Nela, procuramos 

abordar as práticas da catraia, pesca e saveiro por meio de seus praticantes, que, em 

observações, foram consideradas enquanto práticas de cidade pelo mar, desviantes ou 

incorporadas, através de relações entre si e o entorno, articuladas a seus cotidianos e 

inventividades, tensionando a produção de uma cidade vendável e consumível.  

A pesquisa de campo foi desenvolvida durante, aproximadamente, seis meses, 

entre janeiro e julho de 2015, em diferentes momentos imersos no local empírico. O 

percurso tem início na Bahia, na cidade de Salvador, em alguns locais: Rio Vermelho, 

Feira de São Joaquim, Barra e Ribeira, e termina no Espírito Santo, no Centro de 

Vitória e no bairro Paul, em Vila Velha, conformados por parte da Baía de Vitória.  

A abordagem parte de duas questões centrais: por que tais práticas se 

encontram lutando por suas sobrevivências nas cidades? E quais são as 

especificidades das práticas estudadas como desvios ou incorporações que escapam 

às normatividades? Dessa maneira, trataremos de apresentar como chegamos ao 

campo e as necessidades iniciais, com problemas e dúvidas para, depois, fazendo mão 

das narrativas alcançadas nessa aproximação, observação de campo e reunião de 

documentações oficiais (História, mídia, governo, etc.), analisarmos conflitos entre 

dispositivos de orla e práticas de cidade pelo mar. 
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2.1 ESCAVAÇÃO METODOLÓGICA  

Logo que iniciamos os debates nas disciplinas e reuniões dos grupos do 

mestrado, passamos a investigar um tipo de aproximação às práticas catraia-pesca-

saveiro que se diferenciasse – se não radicalmente, pelo menos um pouco – daquelas 

que foram modelizadas pelo Urbanismo: diagnósticos baseados em quantificações, 

usos do solo, marcos visuais das cidades, etc. – e que tanto são difundidas nas escolas 

de Arquitetura e Urbanismo.  

Mais do que isso, passamos a tentar compreender a disciplina do Urbanismo 

como campo expandido – posto que, historicamente, ela emerge como tal –, 

estimulando em nossa pesquisa, cada vez mais, outras possibilidades de interseções 

com saberes distintos, desestabilizando uma suposta lógica cientificista que tende a ser 

predominante. Aliás, na lógica acelerada e funcionalista que vigora na disciplina, 

observamos um fechamento em si mesma, facilitando processos que primam por uma 

reprodutividade e homogeneidade, mas, sobretudo, formas únicas de pensar e narrar a 

vida contemporânea nas cidades. 

Dessa maneira, buscando subsídios em outro campo disciplinar que primasse 

por estimular encontros, passamos a compreender questões que indagaram, 

principalmente, a Antropologia, cujos métodos e saberes investigamos sucintamente, a 

fim de complexificar a trama exposta neste capítulo e, ao mesmo tempo, auxiliar nas 

aproximações, que foram os procedimentos para encontros com práticas de cidade 

pelo mar.  

DA ANTROPOLOGIA: ETNOGRAFIA 

Alcançando o debate da Antropologia, passamos a notar que esta pesquisa 

parte de uma escrita que tece o homem enquanto ser social,82 articulado às práticas da 

catraia, pesca e saveiro, que tecem outras relações, transbordadas em narrativas 

diversas. O interesse pelos métodos antropológicos ocorre por desejarmos salientar, de 

modos distintos e mais aproximados aos contextos em questão – se compararmos aos 

que aprendemos em nossa formação de Arquitetura e Urbanismo – diferentes 

problemas, crises e tensões de uma determinada realidade. 

																																																													
82 GIDDENS, 1986. 
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 Assim, impetramos autores83 que compreendem um modo de criação textual 

baseado em duas etapas diferentes no trabalho empírico: o chamado antropólogo 

estando lá (being there), no campo – no local das práticas de cidade pelo mar – 

ouvindo e vendo, fazendo suas investigações; e o estando aqui (being here), no 

gabinete, escrevendo por meio dessas investigações realizadas em campo. Munido 

desse pensamento, destacamos ser a escrita o local onde “nosso pensamento 

exercitar-se-á da forma mais cabal”;84 ou seja, no estando aqui, acontece uma espécie 

de contextura para o trabalho, pois nele ocorre uma função cognitiva importante, 

quando as questões geradas pelo campo entram para o plano do discurso. 

 Todavia, se somente descrevermos estes encontros a partir das percepções 

sensoriais do campo, nos faltará ainda o entendimento do sentido para os praticantes 

de cidade e da significação para o antropólogo. Assim, apostamos na entrevista como 

um ouvir todo especial, mas que só urge, efetivamente, quando articulamos o 

informante como cúmplice de uma interlocução, transformando a ideia de um 

transmissor para uma observação participante; uma relação dialógica que permite a 

troca, em que tanto o pesquisado quanto o pesquisador podem aprender um com o 

outro, para, assim, poder haver um encontro etnográfico: a criação de um espaço em 

que ambos podem dialogar e os discursos se contaminarem.85  

 A escrita se conforma, assim, como uma “relação dialética entre o comunicar e o 

conhecer”,86 que, de toda sorte, partilham o mesmo lugar: a linguagem. Com isso, 

precisamos ser, sem pretensão ou purismo, tradutores, pois há adaptações e edições a 

serem feitas do contexto das práticas da catraia, pesca e saveiro para a dissertação. 

Indo além, pensamos a escrita enquanto uma “recriação imaginativa de alguns dos 

efeitos da própria pesquisa de campo”,87 numa perspectiva de uma escrita enquanto a 

criação de um segundo campo; praticamente, uma outra camada tecida.  

O desafio aqui se refere, antes, à definição de que amplitude de informação se 
pode desejar. Num mundo que se pensa como impulsionado pela informação, 
há sempre dados de mais e de menos, pois onde parece haver cada vez mais 
dados em circulação, e em múltiplos formatos, é preciso fazer, ainda uma vez e 
repetidamente, velhas perguntas sobre procedência.88 

																																																													
83 GEERTZ, 1988; OLIVEIRA, 2000. 
84 OLIVEIRA, 2000, p.18. 
85 Idem, p.24. 
86 Ibidem. 
87 STRATHERN, p.367, 2000. 
88 Idem, p.368. 
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 Assim, se “o autor é, simultaneamente, o seu próprio cronista e historiador; e, 

embora as suas fontes sejam, sem dúvida, facilmente acessíveis, elas são também 

altamente dúbias e complexas”,89 nos cabe lembrar que campo e grafia são 

interinfluenciáveis. Além disso, um outro ponto a se considerar passa pela ideia de uma 

etnografia multissituada,90 complexificando as realidades em questão. Embora 

anteriormente, não cogitávamos a investida em diferentes localidades, passamos a 

enxergar uma proposta para trazer duas realidades, tentando evitar, contudo, que 

caiamos numa ideia de síntese ou homogeneização. De tal forma, partimos da ideia do 

autor em seguir rastros, trajetórias e cadeias que confluam para um problema geral 

específico, tentando montar uma associação entre essas lógicas.91 O texto, dessa 

maneira, se configura como uma grafia que narra e complexifica encontros, que se 

transforma em eventos de criação e produz pensamentos. Munimo-nos da etnografia 

enquanto caminho interessante e auxiliar, mas, neste capítulo, desenvolvemos nosso 

próprio método de investigação de práticas de cidade pelo mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
89 MALINOWSKI, 1978, p. 17-37. 
90 MARCUS, 1995, p.106. 
91 Idem. 
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2.2 NARRATIVAS DE CAMPO 

Ao chegarmos na colônia de pescadores do Rio Vermelho (Salvador), numa 

sexta-feira, quase dia de Iemanjá – festa que transforma o local completamente –,92 

avistamos a placa: “Vende-se uma catraia de fibra”. Poderia parecer, de certo modo, 

superstição, mas naquele momento houve uma conexão do trabalho, quando 

pensamos estar num caminho que poderia ser interessante, já que ainda não havíamos 

ouvido ninguém falar o termo catraia em Salvador, e, justamente quando nos 

colocamos a conversar com os pescadores, emergia esta palavra.  

Depois desse primeiro momento, ainda numa tentativa de formulação de uma 

pesquisa, foi necessária a invenção de um plano para os encontros, mesmo que 

depois, de alguma maneira, ele fosse desfeito. A estratégia partira, primeiramente, de 

termos conversas descompromissadas com os pescadores, mas deixando claro, desde 

o início, a condição de se tratar de uma pesquisa. Eis que surgia uma questão: como 

explicar para um grupo de pescadores o desejo em estudar seu cotidiano e seus 

modos de se relacionarem entre si e a cidade, sem amedrontá-los e, sobretudo, de 

modo transparente? Era fundamental uma desculpa, enquanto argumento, para 

fazermos parte, mesmo que por pouco tempo, do dia-a-dia daqueles sujeitos. 

Mais ou menos no mesmo momento em que havia uma preparação para 

aproximação da prática da pesca, apareceram duas novidades na região do Rio 

Vermelho. Primeiro, numa parte da área de bares do bairro, o largo da Mariquita, 

localizada próximo à colônia, havia uma cerca de telas de alumínio, com uma placa na 

frente informando que haveria uma reforma em breve. Segundo, ao lado da colônia, 

numa parte de frente para o mar, o mesmo acontecera, dias depois. Eles estavam, 

naquele momento, sitiados por obras. Uma ideia provocadora veio à tona: será que os 

pescadores sabiam delas? Esse foi, portanto, o disparador para pensarmos, junto com 

eles, que tipo de cidade estava sendo produzida naquele momento.  

Tivemos que inventar, assim, um modo de aproximação, que se tratou, também, 

de uma aventura. Havia algumas diretrizes e caminhos possíveis, mas nada nos fora 

dado, pois não havia um jeito de fazer. Inclusive, se houvesse um, poderíamos cair na 

mesma questão do modelo de se transmitir e traduzir uma experiência de campo que 

também criticamos. Portanto, as aproximações para os encontros ocorreram, 
																																																													
92 Os pescadores do Rio Vermelho são os responsáveis pelo transporte dos presentes para Iemanjá – orixá que é a 
Rainha das Águas do Candomblé – em seu dia, 2 de fevereiro. Se há meio século, levavam as oferendas em poucos 
balaios, hoje ultrapassam 500 barcos durante a festa. 
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sobretudo, de maneira errática, repleta de escolhas, incertezas e dúvidas. Essa 

invenção precisava realçar uma problematização do contexto, posto que o 

conhecimento sobre o Rio Vermelho nos era ainda precário.  

Na verdade, o disparador escolhido acabara se tornando muito mais um meio 

para nos aproximarmos daquela situação. Estando em Salvador há pouco mais de um 

ano, somente em uma oportunidade estivemos efetivamente próximos a manifestações 

urbanas que aconteciam na cidade, quando notamos o que ocorria na Ladeira da 

Conceição,93 no Centro Histórico de Salvador.  

Dessa maneira, tivemos acesso a sites e jornais que ajudavam a compreender 

um pouco mais sobre as obras no local, bem como de parte da cidade.94 Assim, no 

projeto apresentado pela prefeitura,95 emergiam, cada vez mais, as intenções em torno 

do Rio Vermelho, a partir da reforma iniciada em dois pontos muito conhecidos e 

movimentados: o Largo de Santana e o da Mariquita, o que nos fez decidir, por fim, 

ativar o procedimento dos encontros com os pescadores.  

Em primeiro instante, porém, ainda havia uma dúvida para que local exatamente 

iríamos, já que há, no Rio Vermelho, tanto práticas a serem observadas na colônia de 

pescadores (em torno do Largo da Mariquita), quanto no porto (próximo ao Largo de 

Santana). Por uma questão de coerência, decidimos partir da região da Mariquita, já 

que ali emergiu a problemática sobre as obras, mas ainda abertos a mudanças de 

rumo que pudessem ocorrer.  

Tomada esta decisão, precisávamos definir, ainda naquele momento, alguns 

materiais para registro das idas a campo. As anotações certamente aconteceriam, 

portanto, o caderno e a caneta foram indispensáveis. Entretanto, como poderia ser 

difícil memorizar alguns detalhes, levamos um gravador de áudio, com o interesse de 

ouvirmos de novo para ajudar na compreensão das anotações, porém, na maioria das 

vezes, não quisemos deixar isso muito aparente, pois comprometeria a aproximação, 

salvo quando fosse imprescindível, onde acabamos por solicitar a gravação. Dessa 

																																																													
93 CAO; RAMOS, 2014. Isto ocorrera quando fomos ajudar na edição e roteirização do projeto audiovisual de 
Santiago Cao, nosso amigo do mestrado, sobre os trabalhadores da Ladeira da Conceição, em que pudemos ter 
noção do que se tramava na cidade de Salvador. No vídeo O patrimônio afetivo: uma arquitetura dos afetos na 
Ladeira da Conceição, mostramos como há um interesse capitalístico dos órgãos governamentais de Salvador e da 
Bahia em gentrificar e vender partes da cidade, expulsando moradores, trabalhadores e usuários dos locais.  
94 No tópico Dispositivos de orla (Ver p.51), discorreremos mais acerca das tramas que acontecem na cidade de 
Salvador, com um olhar mais crítico e atento a um contexto macro. 
95 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR (Website). Projeto da Nova Orla de Salvador: 
http://novaorla.salvador.ba.gov.br/. 



 50 

maneira, por uma questão ética, e também por não acharmos necessário, a única 

opção diante dos áudios que não informamos que gravaríamos, foi somente usá-los 

para nos ajudarem na compreensão do trabalho, não divulgando nomes e distorcendo 

vozes, quando necessário. 

Além disso, uma outra ideia era de utilizar a câmera fotográfica devido ao fato da 

produção analógica ser irreversível quando disparada e sem uma opção de 

visualização da foto tirada, forçando, portanto, a memorização das imagens. Tivemos 

dúvida, ainda, se levaríamos ou não algum registro visual, já que não sabíamos como 

isto poderia impactar aos praticantes. Por fim, mantivemos na bolsa e, se aparecesse a 

oportunidade, acreditamos saber o que faríamos. 

Dessa maneira, o plano consistiu em passar a maior quantidade possível de 

tempo na investigação sobre a pesca e o saveiro, em Salvador, por serem práticas que 

ainda não haviam sido devidamente estudadas, se comparadas à catraia. Assim, 

primeiramente, nos envolveríamos no campo e nos arquivos da biblioteca do Rio 

Vermelho sobre a pesca e o saveiro; e, posteriormente, ao fim dessa etapa, 

voltaríamos para a catraia para, assim, nos debruçarmos sobre narrativas de campo 

das práticas de cidade pelo mar. 

Enquanto recolhíamos material teórico referente às práticas da pesca e saveiro, 

contatávamos um conhecido que veleja em Salvador e que poderia nos dar alguma 

pista sobre os saveiros. Após isso, conseguimos um contato, na Ribeira, de um ativista 

dos saveiros e saveiristas, que aceitou ser por nós entrevistado. Conversamos 

bastante e ele fez uma contextualização sobre as problemáticas referentes aos 

saveiros e sugeriu que fôssemos à Feira de São Joaquim, onde havia um praticante 

remanescente que vivia como comerciante de ingredientes para acarajé. No dia 

seguinte, fomos ao encontro deste saveirista, mas ele estava trabalhando e houve uma 

preocupação de tomarmos seu tempo. Conversamos brevemente, mas, como as ondas 

soteropolitanas costumam fazer, decidiram por elas, e não conseguimos mais nos 

encontrar com ele. Dessa maneira, o que atentaremos a levantar sobre os saveiros, 

durante o trabalho, serão questões que nos saltaram à vista, após os encontros com 

ambos, sempre relacionado a outras práticas e contextos.  

Assim, julgamos ser o momento certo para fecharmos as idas a campo em 

Salvador, partindo, então, a Vitória para finalizarmos a outra parte. Também seria 

interessante vermos de que modo observaríamos as práticas, ao voltarmos 
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embebedados pelas outras. Porém, logo que chegamos, uma surpresa: aquela seria a 

última semana da prática da catraia, por conta das obras de expansão do berço 207 do 

Cais de Atalaia,96 do lado de Vila Velha. Dessa maneira, tivemos a oportunidade de 

observar de perto os últimos dias da prática, no contato com praticantes e usuários que 

moram no bairro de Paul. Ao fim, decidimos juntar o material recolhido para propor uma 

narrativa inteligível e crítica no formato de análise, para, em segundo momento, 

articularmos à memória da pesquisa, numa outra escrita da história oficial, disposta no 

capítulo seguinte.  

Dessa maneira, resumidamente, o trabalho se configura após idas e vindas no 

Rio Vermelho, quando demos especial atenção ao que os pescadores afirmavam sobre 

as relações entre eles, a cidade e outros trabalhadores do próprio mercado. 

Posteriormente, destacamos ainda outros dois encontros com o que conseguimos de 

remanescentes do saveiro, na Ribeira e Feira de São Joaquim; e, depois disso, a um 

reencontro com a catraia, no Centro de Vitória, e usuários, em Paul, Vila Velha.  

Percebemos que, de certo modo, esses sujeitos são conduzidos por um 

cotidiano espesso, o qual se desenrola de uma maneira específica e transmiti-lo se 

torna uma invenção de realidades, baseada em conceitos. Ao mesmo tempo, ele se 

configura permeável, possibilitando ranhuras e escapes, notado durante conversas, 

observações e investigações posteriores, com enfoque nos desvios e incorporações. 

Assim, foi necessária a retomada de conceitos conectados às práticas de cidade pelo 

mar – mas também a dispositivos de orla – enquanto modos de sobreviver, lutar e 

resistir na vida. Mais do que isso, em vez de traduzirmos conceitos empiricamente, 

construímos categorias discursivas não enquanto elas mesmas, mas nas amarrações 

de uma problemática urbana constatada em campo: processos de turistificação, 

gentrificação, venda e cerceamento da cidade, através de dispositivos de orla, que se 

expandem ainda mais da ideia geral de orla, pois não só investem forças para dominar 

a paisagem visual, como também tentam fazê-lo com as práticas de cidade pelo mar.  

SOBRE A NARRATIVA E AS CATEGORIAS 

 De posse da problemática exposta sobre as catraias em Vitória, somada à 

imersão na pesquisa, além da aproximação a Salvador e consequente análise dos 

diferentes locais, entre idas e vindas nas cidades, constatamos a problemática urbana 

																																																													
96 PORTO DE VITÓRIA. A ordem de serviço é de julho de 2014, mas as obras só iniciaram um ano depois. 
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exposta acima atrelada a dispositivos de orla, provocados por uma rede estratégica, 

que, numa lógica homogeneizante, recebe respostas significativamente diferentes em 

suas localidades.  

 Dessa maneira, esta escrita investiga tais ações sem uma cronologia específica, 

mas enquanto relações, já que partimos, inicialmente, dos praticantes, e depois desse 

encontro, houve a necessidade de irmos a arquivos específicos: recortes de jornal de 

diferentes épocas e publicações online sobre as práticas estudadas; regimentos e atos 

estatais, sejam de prefeituras, governos ou órgãos administrativos portuários; projetos 

arquitetônicos e urbanísticos que mostrem as transformações urbanas porque passam 

os territórios de orla das distintas cidades, atreladas a lógicas funcionalistas e 

mercantis.  

 Para melhor explicarmos isso, dividimos esta narrativa em três partes:  

• Dispositivos de orla. Divididos em três categorias de análise – Exclusivos, 

Eficientes e Folclorizados –, trata-se da rede de enunciados, discursos, técnicas 

e aparatos estratégicos, codificados por dispositivos, baseados em Agamben, 

atrelados a mercado, mídias e outros órgãos, mas, sobretudo, aos próprios 

praticantes; produções discursivas da macropolítica, recortadas, 

especificamente, para o contexto de transformação urbana dos territórios de 

orla, pelo que foi relatado pelos praticantes, instituições e mídia; 

• Práticas de cidade pelo mar. Divididas em duas categorias de análise, tratam-se 

de escapes ao que se investe pelos dispositivos supracitados, salientando as 

diferenças encontradas em campo: Desviantes, baseado nos conceitos de 

práticas de cidade, de Certeau e Incorporadas, encampadas na ideia de sujeito 

corporificado, de Ribeiro e formas de resistência, de Foucault. 

• Constatações. A partir do que analisamos em campo, tanto pelos dispositivos de 

orla quanto pelas práticas de cidade pelo mar, levantaremos nossa questão 

urbana que emerge a partir das relações constituídas. 
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DISPOSITIVOS DE ORLA 

1. EXCLUSIVOS 

 No campo estudado, pela perspectiva de Certeau, mapeamos ações 

compreendidas enquanto estratégicas, mantidas e alimentadas como supostas 

verdades, autoridades em si mesmas, visando dominar e racionalizar, primando pela 

criação de um território e não de espaços.97 

(...) um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de 
onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças 
(os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os 
objetivos e objetos de pesquisa etc.). Como na administração de empresas, 
toda racionalização “estratégica” procura em primeiro lugar distinguir de um 
“ambiente” um “próprio”, isto é, o lugar do poder e do querer próprios.98  

 A ideia de um lugar próprio e consensual,99 produzido e agenciado por uma rede 

estratégica será a investida neste momento, recortadas por aquilo que se constrói 

como dispositivos de orla. Com isso, vemos que algumas dessas conduções são 

encontradas por dispositivos100 que, muitas vezes, colocam as práticas à margem e 

estimulam o exclusivismo.  

 Muitas vezes, enxergamos uma pulverização e dispersão das atividades, 

especialmente por mecanismos que visam aumentar taxações ou ampliar requisitos de 

se manter no local (registros trabalhistas, licenças ambientais, capacitações 

específicas, etc.), geralmente, respaldados por algum plano maior governamental de 

modernização, revitalização ou transformação urbana. 

 No trabalho de campo, houve aproximação a contextos com riscos eminentes de 

expulsões e remanejamentos, de modo que esse assunto muitas vezes serviu de pano 

de fundo para as conversas e entrevistas. Mais do que enxergar isso, a partir da obra 

no entorno do Mercado do Peixe – construído há cinco anos, mas que já passaria por 

uma completa demolição –, em frente à colônia de pescadores e, por isso, disparador 

desta aproximação no Rio Vermelho, observamos que a simples informação sobre 

como aconteceriam as obras se configurava de maneira escusa e negligente.  

																																																													
97 RIBEIRO, 2010. 
98 CERTEAU, 2013, p.97. 
99 RIBEIRO, 2010 (Website). Ana Clara Torres Ribeiro é radical e traça linhas críticas que se aproximam das 
desenhadas nesta dissertação, atentando-nos para a hegemonia e o consenso de discursos e imagens produzidas 
no território, que se opõe ao conceito de território usado (RIBEIRO; SANTOS). Pode-se acompanhar seu 
posicionamento nesta fala: https://www.youtube.com/watch?v=FkgJfmb2VUU.  
100 AGAMBEN, 2005. 
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 Contudo, pela fala dos permissionários – aqueles que trabalham em bares e 

restaurantes do mercado – ainda havia confiança nos seus direitos e no que o governo 

afirmava para eles, quando perguntados sobre como haviam sido informados das obras 

do local, bem como as satisfações oficiais da prefeitura a respeito de como ficariam as 

condições dos trabalhadores, as respostas sempre foram desconectadas. 

Eu fui informada pela pior forma possível... Eu fui informada quando ele disse 
que a gente tinha que sair daqui e entregar no dia 30 de maio. A gente tinha 
que arranjar um lugar... Aonde a secretária mandou pra gente desocupasse a 
gente dia 30, que era o horário e o tempo que ela tinha pra começar a reforma. 
Mas a gente ia pra onde? Eu aqui no meu estabelecimento, apesar de não ser 
totalmente legalizado, mas eu tenho 15 funcionários... 15 famílias. Eu tenho 15 
famílias, exceção a minha... com a minha são 16, com a de meu filho faz 17 
famílias... que vive disso aqui. Aí pra onde a gente ia? Aí, vamos prali, vamos 
praqui... Mas Deus tocou no coração do prefeito, e eles disse que o prefeito 
deixou a gente ficar aqui. Quando ele reformasse lá a parte do fundo, nós 
iríamos pra lá... Quando fizessem os quiosques nós iríamos pros nossos 
quiosques, e depois eles iam fazer o estacionamento aqui. Graças a Deus, 
porque não só eu como muita gente depende disso daqui. Não tem outra 
renda, a verdade é essa. Não temos outra renda. E você sabe a situação do 
país hoje está muito difícil.101 

Os catorze permissionários, hoje, que têm licença para trabalhar no mercado, 
serão relocados para outros mercados municipais de Salvador. Cabe a SEMOB 
(Secretaria Municipal de Obras) a relocação desses permissionários. O que 
vão ser construídos no Rio Vermelho são quiosques e não um mercado 
municipal.102 

 Notamos a brutal discrepância entre o que foi informado à permissionária, 

assumido enquanto dispositivo de orla que traz uma verdade, ao comentar que havia 

sido tocado “o coração do prefeito”, e ele havia “deixado” eles ficarem lá para o que foi 

dito posteriormente pela secretária. Contudo, observamos a manutenção do dispositivo 

a partir dos próprios praticantes. 

Eu ouvi dizer que ia tirar os pescadores dali, botar mais pra frente, lá no fundo 
ia fazer mais peixarias. Mas, na verdade, eu ainda não vi a planta. Eles ainda 
não falaram nada pra gente. Eu espero que seja tudo bom... Que eles dê essa 
estrutura ao Rio Vermelho, mas que ele olhe que nós estamos aqui, mas não 
somos ricos, nós somos de famílias de classe baixa... Nem média nós não 
somos porque não temos dinheiro. 

Ninguém falou comigo não, não é comigo. Aí a prefeitura e a chefe de 
arquitetura tem que entrar em contato com a associação de mercado. Porque 
aí o pessoal da associação de mercado entra em contato com a gente e mostra 
o desempenho da obra, o projeto da obra, o que vai fazer, o que não vai fazer, 
mas por enquanto ninguém sabe de nada. Os representantes de mercado, isso 
cabe muito a eles, até hoje ainda não nos informou as coisas como é que estão 
andando (...) Mas tá aí né, o zum-zum-zum, o adiantamento das obras, a 
expulsão do pessoal do mercado. Porque o projeto deles não é pra coisa 

																																																													
101 Relato retirado do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com uma permissionária, em 10/06/2015. 
102 Transcrição de uma entrevista da Secretária Municipal de Ordem Pública de Salvador, Rosemma Maluf, retirada 
do vídeo Mercado do peixe do Rio Vermelho desativado. ACM Neto gentrifica, de Tenille Bezerra. Entrevista 
originalmente concedida ao programa Multicultura, da rádio Educadora, em 27/07/2015. 
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pequena que nem eu, é coisa maior né, botar os pequenos pra fora e botar 
coisas grandes.103 

 Tanto eles quanto os pescadores não tinham noção do que aconteceria na 

região, a partir das obras executadas. Numa das primeiras aproximações, conversando 

com um deles, perguntamos se ele sabia das obras que aconteceriam no local e ele 

logo respondera que conversara com o mestre-de-obras da prefeitura, que, por sua 

vez, mostrou a planta do projeto, e, segundo este, a área que, na época tinha placas 

metálicas e limitava a passagem um pouco após o estacionamento, comportaria um 

heliponto, por isso a obra se iniciava lá. Esse mesmo mestre-de-obras indicara a eles 

que a prefeitura tem interesse em reformar a União de Pescadores (UP), no entanto, 

eles teriam que sair por um tempo para isso.104 

 Já na catraia, conversando com um morador da região de Paul, em poucos 

minutos observando, no banco de espera dos passageiros, do lado de Vitória, logo 

podemos perceber como se configura a rede dos dispositivos de orla: “eles são doidos 

pra tirar os barquinhos daqui... a Codesa”,105 nos afirma. Desde a década de 70, são 

constantes as reclamações dos catraieiros a respeito da dificuldade em manutenção de 

suas práticas, em especial, nas disputas com a Codesa e despreocupações das 

prefeituras de Vitória e Vila Velha. Mas, a partir da década de 2000, com o novo 

aumento no número de viagens, se intensificaram as reclamações. 

Tá sendo um trabalho divulgado, mas o pessoal faz pouco caso daqui... Você 
vê que é no centro da capital aqui e nós temos uma rampa daquela ali que a 
prefeitura podia fazer uma melhorazinha, até um abriguinho pro passageiro.  

Ali, a gente não tem direito... você viu como é que nós fica ali na roleta ali, né? 
Eles não deixam a gente fazer uma cobertura ali. A prefeitura não libera pra 
gente fazer uma cobertura ali, entendeu? E não tem uma água, não tem 
energia pra gente... quer dizer, a gente fica jogado ali, né?106 

 Vemos que a manutenção do dispositivo ocorre pelos catraieiros, na própria 

ideia de “eles não deixam a gente fazer”, contudo, posições radicais maiores (do 

Estado e seus copartícipes) fazem com que eles sejam ainda mais marginalizados. Em 

2014, há uma posição ainda mais radical, esboçada na Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo, por um membro da Superintendência-Geral de Projetos da Codesa, 

																																																													
103 Relatos retirados do Diário de Campo, transcrito de entrevistas feitas com dois permissionário, em 06/06/2015. 
104 Baseado numa conversa informal com um pescador registrada no Diário de Campo em 01/06/2015. 
105 Relato retirado do Diário de Campo, transcrito de uma conversa informal com um usuário das catraias e morador 
de Paul, em 15/07/2015. 
106 ETHOS DIÁLOGOS VISUAIS. Transcrição de relatos de dois catraieiros retirados do micro-documentário Além 
do mar que há entre lá e cá, realizado antes de ser instalada a cobertura temporária, em 2010, pela Prefeitura de 
Vitória, que continua a mesma até o fechamento deste trabalho, em janeiro de 2016. 
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contra a permanência das catraias enquanto prática, alegando o risco do convívio entre 

as diferentes velocidades, das cargas e descargas do Porto de Vitória e das catraias. 

Os catraieiros querem que os navios parem para eles passarem com o 
passageiro. O navio não para. A visada mínima de um navio em um porto é de 
seiscentos metros. Tudo que estiver a menos de seiscentos metros, o 
comandante não vê mais, como os catraieiros. Há pessoas e políticos que 
defendem que se deve parar o navio para o catraieiro passar e, depois, o navio 
deve continuar. É um absurdo total. Não existe isso. Mas há pessoas querendo 
que esses barquinhos sejam patrimônio histórico. Esses barcos tiveram função 
enorme. Todos sabem. Já existiram nos Municípios de Santos e do Rio de 
Janeiro. Aquela barca que atravessa Rio-Niterói era catraieiro, era barquinho 
pequeno, mas as coisas evoluem. Há coisas que não adianta. É igual misturar 
óleo e água. Não é possível continuar com este catraieiro. Ou se fica com o 
catraieiro ou com o porto. Não dá para mexer essas coisas. Qualquer hora um 
navio passará por cima de um barquinho desses e matará gente. Não tem jeito. 
É impossível. A Capitania dos Portos diz que o transporte é irregular. O Estado 
diz que é irregular, mas continua funcionando. Temos que dar uma solução.107 
 

 Interessante pensarmos nesta fala, já que os trabalhadores operam suas 

atividades há tanto tempo com poucos registros de acidentes marítimos. Aliás, os 

dados de que a Codesa faz mão, e que acabam por colocar a prática ainda mais à 

marginalidade, também se pautam por uma lógica de disputa do que se tem 

conhecimento, enquanto algo notório, que todos sabem da existência, mas não há uma 

formalização, ou reconhecimento, geralmente, respaldado por um mecanismo 

patrimonial.  

 Em 2012 – um dos raros registros de incidentes no mar entre catraias e navios 

de que se tem informação –, uma passageira que embarcava no bote, saía de Paul 

para ir ao Centro de Vitória, e acabou tendo ferimentos leves por conta de um 

afrouxamento num cabo de um navio que estava próximo,108 acabando por acertar, de 

raspão, sua cabeça. Todavia, se tomarmos o processo legislativo aberto, sutilmente, 

podemos observar uma inclinação, novamente, à existência das catraias enquanto um 

problema de segurança. 

Analisando-se os autos, porém, verifica-se que o local de embarque e 
desembarque de passageiros onde ocorreu o acidente é de fato precário e fica 
localizado sob os cabos de amarração dos navios naquele terminal (fotos de 
fls. 5, 7 e 44). Conforme menciona o encarregado do IAFN em seu relatório, 
trata-se de uma rampa precária para embarque e desembarque de passageiros 
em embarcações tipo catraia, que os conduzem entre as cidades de Vila Velha 
e Vitória, e vice e versa. A travessia do canal do porto em catraias é atividade 
conhecida, de utilidade pública e com fins lucrativos e faz parte da tradição no 

																																																													
107 DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. Retirado da fala de um membro da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, de 06/01/2014, p.27. 
108 TRIBUNAL MARÍTIMO. Processo nº 27.499/12 – ACÓRDÃO. Em termos náuticos, a passageira sofreu uma 
solecada de uma espia (cabo). 
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Porto de Vitória, no entanto não é reconhecida pelo Estado nem pelos dois 
Municípios envolvidos.  
 
Existem, ainda segundo o inquérito, em torno de 13 (treze) catraias com 
capacidade de transportar cerca de 500 (quinhentas) pessoas dia, haja vista 
que, diariamente, são conduzidas antes do raiar do dia até horas depois do por 
do sol. A atividade é do conhecimento das autoridades governamentais, 
conforme citado pelos usuários, além do benefício econômico dos catraieiros, 
como são conhecidos. Além da tradição, há o respaldo de que eles são 
organizados em associação e possuem um regulamento e alvará de ocupação 
de um espaço na cidade de Vila Velha, porém os mesmos não possuem 
documentos para os locais de embarque e desembarque.  
 
O encarregado do IAFN destacou, ademais, que a atividade não é segura, pois 
o local onde é feito o embarque e desembarque não é protegido e fica sujeito à 
aproximação dos navios nas fainas de atracação e das espias, podendo 
ocorrer acidentes com os passageiros e com as catraias. Pelo exposto, deve 
ser deferido o pleito da PEM e ser determinado o arquivamento do processo.  
 
Deve-se, ademais, determinar à Capitania dos Portos do Espírito Santo que 
avalie a necessidade de se estabelecer uma NPCP109 específica para a 
atividade de travessia de passageiros em catraia entre os municípios de Vila 
Velha e Vitória. 

 Nos saveiros não foi diferente, aliás, segundo um de nossos interlocutores, muito 

mais que o contexto rodoviarista, duas ações do Estado levaram a atividade 

praticamente a ser extinta, com a intensificação na atuação vigilante, corpo a corpo, de 

modo bastante imperioso, em cima dos praticantes. Isso se deu através do que foi 

determinado pelo artigo 31 da Lei nº 5.025 (também chamada de Lei de Doca e 

Estiva),110 e pela Lei nº 7.652.111 

Lei nº 5.025 – Art. 31 – A utilização da capatazia e da estiva ou dos operadores 
portuários resultantes da fusão dessas duas categorias, prevista no art. 21, do 
Decreto-lei nº 5, de 5 de abril de 1966, ou serviços equivalentes, para o 
embarque de qualquer mercadoria destinada à exportação, será remunerada, 
por produção, rigorosamente em função do serviço efetivamente prestado, 
vedada a cobrança de qualquer outro gravame, inclusive adicionais não 
previstas em lei. 

Lei nº 7.652 – Art. 1º – Esta lei tem por finalidade regular o registro da 
propriedade marítima, dos direitos reais e demais ônus sobre embarcações e o 
registro de armador. 

O que foi essa lei? 

É uma lei do navio. Então, eles vêm, encostam no cais e aí ele não pode 
descarregar. O doqueiro panha do barco dele e bota no cais e o estivador 
panha dele e bota no caminhão. Na época que eu andei tentando ajudar eles, 
já tem bastante tempo, quando tinha isso, me lembro que eles traziam, 
digamos assim, uma carga de origem Maragogipe, por 270 cruzeiros, e o 
doqueiro e o estivador ganhavam 400. Eles ganhavam tanto que praticamente 

																																																													
109 NPCP - Normas e Procedimentos para as Capitanias dos Portos. A Capitania dos Portos do Espírito Santos é a 
responsável pelas normas vigentes sobre os deslocamentos na Baía de Vitória.  
110 BRASIL. Lei nº 5.025, de 10 junho de 1966. 
111 Idem. Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988.  
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eles não trabalhavam. Eles ficavam jogando dominó e eles mandavam o 
pelego fazer. 

Antes disso, eram os próprios saveiros que deixavam a carga? 

É, eles que faziam, e essa lei determinou isso. A outra lei que tombou eles 
muito, já foi em 80 e diante, na obrigação do registro, de INPS, que eles não 
tinham noção do que era, e aí quando não pagava e o cara dava queixa, aí a 
capitania prendia o saveiro até pagar, e levava o saveiro e pegava outro.112 

 Em outro momento, quando citara sobre as prisões dos saveiros, questionamos 

se há o conhecimento dos motivos dos vários registros de prisões de saveiros pela 

Capitania dos Portos, e como isso se configura no dia a dia desses sujeitos. 

Mas eles prendem por quê? 

Rapaz, primeiro que não tem continuidade de um capitão dos portos que tá pra 
outro que vem. Então, quando entra o capitão dos portos, a gente vai lá, 
conversa, explica, que não tem motor, que o pessoal não tem condições de 
equipar com tudo que a marinha exige na teoria e tal. Aí a gente consegue que 
o capitão dos portos dê ordem pra que o saveiro tenha colete, tenha o balde 
pra tirar água, tenha a bandeira do Brasil que tem que ter. Oxe, muito 
detalhezinho. Aí chega uma lancha nova e para o saveiro... “Bomba de tirar 
água elétrica”... Aqui não tem motor, não tem energia... Como é que eu vou 
ligar essa bomba? “Luz de navegação”... Não tem. Saveiro sempre navegou de 
noite, pra cima e pra baixo, nunca teve problema. Aí teve um capitão que 
proibiu ele de velejar de noite, mas eles continuaram velejando. Aí exigiu tanta 
coisa que não tinha condição de ter. 

E por que será que eles exigem tanta coisa? 

Rapaz, eles exigem o que tá dentro da lei deles. Exigem da gente que é 
esporte, exige do saveirista: habilitação, isso ou aquilo. E não tinha, aí prendeu 
o saveiro, e se ele não se defendesse em tanto tempo, ia pra leilão.113  

 Mesmo com a produção de discursos que colocam “nós” contra “eles”, quando 

afirma que se trata de “uma lei do navio” – sendo que eles também fazem parte desse 

esquema, portanto “do navio”, também os engloba –, por essa fala, não podemos 

deixar de perceber que os saveiristas são pouco engajados no debate. Mais do que 

isso, neste caso, vemos que os praticantes acabam por reivindicar, no fim, a mão do 

Estado para apoiá-los. Evidentemente, tais fatos não se tratam, por nossa parte, de um 

julgamento de valor e sabemos que ocorrem por muitos motivos, mas o que nos 

atentamos, neste momento, é para com os modos que são agenciados e mantidos os 

dispositivos de orla. 

 

 
																																																													
112 Transcrição de uma entrevista feita com um ativista dos saveiros e saveiristas, em 07/07/2015. 
113 Idem. 
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2. EFICIENTES 

 De acordo com o que já apresentamos sobre as práticas no primeiro capítulo, 

destacamos que durante um certo período, mais ou menos entre os anos 1970 e 1990, 

alguns dispositivos apareciam muito bem demarcados, através de recorrentes atos em 

prol da eliminação da prática da catraia e saveiro, respaldados pelo desenvolvimento 

de sistemas eficientes de deslocamento. Isso ocorreu tanto pelas rodovias quanto 

aquavias, haja vista a criação dos sistemas de lanchas,114 na Grande Vitória, e do ferry-

boat,115 no Recôncavo Baiano, serem do mesmo período. Até mesmo a pesca sofre 

com a ideia de modernização e higienização, com mudanças de local (antes, no Rio 

Vermelho, vendiam os peixes numa parte do antigo mercado do Largo da Mariquita, 

depois foram relocados).116  

 Contudo, o que se observa é uma sofisticação paradoxal nos discursos, uma 

dialética que contém, de um lado, ideias de preservação e, de outro, modernização e 

transformação, com operações que muito mais maquiam em prol do capital do que de 

fato mantêm alguma singularidade. Isso ocorre de tal modo que se tornou complexo 

observar uma prática governamental que não seja respaldada por uma preservação 

que extingue.  

 Dessa maneira, fugindo desse dualismo irreal, observamos através das 

atuações incisivas do Estado, mercado e mídia que, corpo a corpo, punem, expulsam, 

remanejam e vigiam o que se deve ou não fazer nos espaços, por códigos morais, 

construindo uma problemática em torno da atividade, dificultando a coexistência com 

atividades maiores, industriais ou velozes. Ao mesmo tempo que as atuações se 

confirmam nos locais, observamos ainda, mais nitidamente, uma intenção para 

extinguir as práticas também através de processos mais sutis – em que os próprios 

																																																													
114 Criado em 1975, durante o governo biônico de Élcio Álvares, com terminais aquaviários em Vitória, Vila Velha e 
Cariacica, foi sendo, paulatinamente, substituído pela lógica rodoviarista do Sistema Transcol de ônibus, até ser 
extinto nos anos 2000. 
115 FERRY BOAT SALVADOR (Website). “O sistema Ferry Boat nasceu de uma necessidade de integrar a Bahia de 
Todos os Santos. Em 1969 foi iniciada a construção do Terminal Marítimo de Bom Despacho, uma das prioridades 
era a construção de um quebra-mar para proteger os barcos de grandes temporais. Do outro lado da costa, 
simultaneamente, era construído, nas proximidades do bairro de Água de Meninos, o Terminal de São Joaquim. A 
obra dos dois terminais e um trecho da estrada foi encomendada pelo Governo do Estado durante a gestão do 
governador Luís Vianna Filho. No dia 08 de dezembro de 1970 foi inaugurado o sistema Ferry Boat.”  
116 Através de falas dos praticantes, fomos descobrindo que o antigo mercado que misturava comércio, restaurantes 
e peixaria fazia parte do largo da Mariquita até início dos anos 1990, no Rio Vermelho, em frente de onde foi 
construído o Mercado do Peixe, em 2009 e, por conta de uma lógica sanitarista, foi preciso separar a peixaria dos 
restaurantes. Por fim, o Mercado do Peixe fora demolido pouco após nossa pesquisa de campo, em agosto de 2015. 
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praticantes por dispositivos se tornam os mediadores – não somente os forçosos 

fisicamente, porém, não menos impactantes, nas construções discursivas. 

Eu comprei bote e vim trabalhar aqui, e depois veio isso aí, né? (Ele se refere 
ao aquaviário). Melhorou bastante, não há dúvida. Melhorou para a 
coletividade, mas caiu a nossa produção, porque o passageiro atualmente só 
pega o bote no caso de não poder esperar a lancha, entendeu? Então nesse 
caso ele paga quinze cruzeiros, mas cumpre seu compromisso. Porque se 
esperar a lancha, que é muito conveniente para ele, ele vai se atrasar. 
Antigamente, não. Antigamente, nós tínhamos a lotação, hoje nós não temos. 
Só temos o especial. O especial é quando levamos só um ou dois passageiros, 
ou até mesmo três passageiros. O que não é especial é o senhor entrar no 
bote e esperar lotar com seis ou sete passageiros. Aí é lotação. Mas hoje em 
dia raramente faço uma lotação. Antigamente a essa hora nós não estávamos 
mais aqui. Havia muito movimento para a gente. Muita lotação. Atualmente nós 
temos que ficar e esperar um especial, porque olha ali: o pessoal todo prefere 
esperar a lancha. Eles têm certeza que a lancha chega. Apesar de ser 
catraieiro, não vou negar que o aquaviário é uma coisa mais ou menos 
organizada, e visa mesmo o bem estar da coletividade. Agora para nós 
catraieiros, o negócio caiu muitíssimo, essa é a realidade. Eu, por exemplo, 
aguento porque meus filhos me ajudam, minha senhora me ajuda, eu pesco... 
mas se fosse viver exclusivamente disso, para mim não dava, porque eu ainda 
pago aposentadoria e não tenho outro ofício.117 

Com a paralisação do transporte coletivo ocorrida na última quinta-feira em 
toda a Grande Vitória, quem fez a festa foram os catraieiros que transportam 
passageiros pela baía da capital em botes especialmente preparados para tal 
fim. Na falta dos ônibus, muita gente se valeu dos botes para atravessar da ilha 
ao continente, deixando mais do que claro a carência de um sistema de 
transporte aquaviário que atenda esta imperiosa necessidade do povo 
capixaba que há anos vem lutando para que isso aconteça, ficando literalmente 
sempre a ver navios.118 

 As falas, de diferentes sujeitos, distantes em trinta e quatro anos, se configuram 

por denunciar uma atuação que foi se tornando corriqueira, muito presente na disciplina 

do Urbanismo, primada por discursos de eficiência, geralmente, atrelados ao 

deslocamento rápido, confortável e com as melhores condições, denominada 

mobilidade urbana.119 Nesse momento, as catraias eram o contraste disso, tal como 

acontecera nos saveiros, símbolos do atrasado e da precariedade, pois não tinham 

motor e operavam na informalidade.  

 Aliás, a última investida da Codesa, presenciada por nós na cidade de Vitória, foi 

propor uma parceria, depois de muitas reuniões com os catraieiros, em prol da 

ampliação do berço 207, do lado de Vila Velha, em contrapartida a uma série de 

																																																													
117 Relato de um catraieiro, no contexto da então implementação das lanchas a motor para o transporte aquaviário 
na Grande Vitória. Retirado do jornal A Tribuna, de 17/07/1979. Matéria realizada pelo jornalista Bob DePaula. 
Fonte: Arquivo da Biblioteca do Instituto Jones dos Santos Neves.  
118 Texto de opinião do jornalista Pedro Maia retirado do jornal A Tribuna, de 13/07/2013. Fonte: Arquivo da 
Biblioteca do Instituto Jones dos Santos Neves. 
119 Evidentemente, não há uma crítica aqui em torno das facilidades dos deslocamentos, mas, sim, à imposição de 
um tempo específico como único a ser experimentado. 
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melhorias para eles. Pudemos ver de perto, na semana dos dias 13 a 17/07/2015, 

como foram as repercussões e o que os catraieiros tinham enquanto expectativa do 

que aconteceria a eles durante um ano. Além de um carro de som,120 pago pela 

Codesa, os catraieiros distribuíam, durante toda a semana, folhetos121 explicando os 

motivos da paralisação, os benefícios e outras informações sobre a obra. 

(FOLHETO) 

Formato: Folha A4 sanfonada paisagem, dividido em três partes fechadas 

1. FRENTE 

1.1 Lado esquerdo 

RETORNO DAS ATIVIDADES (letras garrafais pretas em negrito e fundo 
amarelo) 

O retorno da atividade de transporte por meio de catraia (PAUL-VITÓRIA-
PAUL) está prevista para o JULHO DE 2016. 

MELHORIAS PARA OS USUÁRIOS (letras garrafais em negrito e fundo 
amarelo) 

Com o objetivo de proporcionar qualidade de atendimento aos usuários de 
catraia, a companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, investirá em 
melhorias no transporte de catraia, tais como: 

è Barcos motorizados para situações de correntes marítimas fortes; 
è Construção de novo Deck de Vitória; 
è Construção do novo Deck de Paul; 
è Equipamentos de segurança para os usuários; 
è Informações turísticas para os passageiros. 

(Imagem 3D do novo deck de Vitória) 

1.2 Meio 

OUTRAS INFORMAÇÕES (letras garrafais em negrito e fundo amarelo) 

OUVIDORIA DA CODESA (letras garrafais seguido do telefone e email 
comerciais) 

EMPRESA CONSTRUTORA (letras garrafais seguido do telefone e email 
comerciais) 

GERENCIADORA DA OBRA (seguido do telefone e email comerciais) 

Logo do Brasão da República e, abaixo, do Porto de Vitória (um quadrado em 
que do lado esquerdo é o mar, do direito é um pedaço de um navio; abaixo 
Codesa – Autoridade Portuária, seguido de seu endereço comercial e telefone) 

1.3 Lado direito 

(Logo dos catraieiros – um desenho em estêncil de um catraieiro e sua catraia, 
com o nome “Associação dos Catraieiros que operam na Baía de Vitória”) 

Comunicado de Paralisação (letras garrafais e fundo amarelo) 

A Associação dos Catraieiros da Baía de Vitória, comunica aos usuários de 
catraia e a comunidade em geral, que paralisará temporariamente a rota PAUL-

																																																													
120 Parte transcrita do áudio de 17/07/2015. O carro de som circulou tanto no Centro de Vitória quanto em Paul, 
contudo, não foi possível captar todo o áudio, mas o trecho audível, basicamente, refutava o que estava escrito no 
folheto. “Atenção! Comunicado de paralisação temporária do serviço de catraia.” Isto será retomado no próximo 
capítulo no formato de áudio. 
121 Presente no próximo capítulo enquanto uma das imagens das montagens propostas, aqui reinventado pela 
imagem-texto. 
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VITÓRIA-PAUL por 12 (doze) meses, com início a partir de 17 de julho de 
2015.  

(Logo do Porto de Vitória e das empresas que farão a obra e a consultoria) 

2. VERSO 

2.1 Lado esquerdo 

MOTIVOS DA PARALISAÇÃO (letras garrafais pretas e fundo amarelo) 

à Proporcionar maior segurança aos usuários de catraia e de seus operadores 
durante a execução das obras de construção do Cais Corrido de Atalaia Berço 
207 – CODESA. 

(Abaixo, duas fotos: a de cima, de um catraieiro remando com oito passageiros 
no barco saindo de Paul com direção a Vitória, com o porto ao fundo; a de 
baixo, da obra do lado de Paul, com dois trabalhadores uniformizado fazendo 
uma obra). 

2.2 Meio 

RELEVÂNCIA DA OBRA (letras garrafais pretas e fundo amarelo) 

O Cais Corrido de Atalaia – Berço 207 do Porto de Vitória-ES, é um 
empreendimento que está sendo construído pela CODESA, financiado pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que consiste na construção 
de um cais de 270 metros de comprimento e área de 18.800m², voltado à 
ampliação e diversificação de cargas movimentadas. 

A construção do Berço 207 quadruplicará (4x) a movimentação de cargas, com 
possibilidade de receber navios com maior capacidade e para todo o tipo de 
carga, gerando mais empregos, arrecadação e renda para o Estado do Espírito 
Santo. 

(Segue com duas imagens do Google Earth mostrando o local da obra) 

2.3 Lado direito 

MELHORIAS DO SERVIÇO DE CATRAIA (letras garrafais pretas e fundo 
amarelo) 

Durante o período de paralisação da atividade de catraia serão oferecidos para 
os catraieiros, cursos de qualificação profissional. 

Os principais conteúdos ministrados, consistirão no aprendizado de: 

à Técnicas de segurança no atendimento; 

à Condutas de preservação ambiental; 

à Qualidade no atendimento aos turistas e usuários em geral, entre outros. 

As catraias possuirão, em seu retorno, novos equipamentos de segurança e 
motor de popa. 

(Segue com uma foto da catraia sem catraieiro, com um pássaro em cima; 
abaixo, duas imagens, uma de um colete salva-vidas e outra de um motor de 
barco). 

 Enxergamos, portanto, não uma vitimização ou vilania, mas um acordo. Não 

pretendemos entrar na discussão específica de se tratar ou não de uma cooptação, 

pois sabemos que muitas vezes o consenso é importante, contudo fica evidente que 

catraieiros e Codesa operacionalizaram junto esta obra. Em vários dispositivos, como, 
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por exemplo, a fala dos praticantes ou as imagens do panfleto, enxergamos uma 

atuação conjunta e um alinhamento na proposta. 

3. FOLCLORIZADOS 

 Tal temática é recorrente na vida daqueles que sobrevivem da prática da catraia, 

mas, ao mesmo tempo, eles já foram nomeados alternativa ao trânsito caótico,122 uma 

fuga ao que muitos consideram estresse no cotidiano caótico das cidades de Vitória e 

Vila Velha, fato este que, obviamente, fizeram mão enquanto dispositivo de orla.  

Os moradores de Paul, para eles, é uma opção bem mais rápida, mais 
econômica, né? E aonde ele tem um contato com a natureza e ele pode tá se 
relaxando mais, em vista de um ônibus. Porque no ônibus, ele vai pro ponto, 
vai ficar esperando, vai ficar estressado, ele vai pra dentro do terminal, ele tem 
que saltar do ônibus, ir pra uma fila, depois embarcar de novo e enfrentar o 
trânsito de Vitória que não é fácil.123 

 Uma estratégia discursiva para convencer mais o usuário, produz ideias 

simbólicas e exóticas, como de beleza natural da paisagem, pelo lado das catraias e 

dos saveiros. Há, sob essa perspectiva, uma relação mais distante da cidade e 

entorno, bem como o posicionamento do usuário ou passante da cidade, numa espécie 

de cenário ou paisagem que se vê e, com isso, se produz identidade e patrimônio. 

Além disso, há a imagem de arte e boemia, desenvolvida na pesca e mercado. 

Eu espero que ele tenha assim... pare pra pensar que, em virtude dele querer 
fazer um Rio Vermelho – como a secretária disse, ao modo digno do Rio 
Vermelho – ele olhe a gente. Porque a gente vive daqui. Eu tenho 23 anos 
daqui (...) Mas o que eu quero que ele olhe... O Rio Vermelho de primeiro 
mundo, mas ele olhe as famílias que estão aqui (...) Então eu quero que ele 
bote o Rio Vermelho de primeiro mundo, mas que ele conserve as famílias que 
tá aí tudo. Que precisa disso aqui (...) Já que o Rio Vermelho ele vai dá um 
primeiro mundo... Digno do que nós chamamos aqui de bairro boêmio, né?124  

O Rio Vermelho é arte. É poesia. É o bairro mais boêmio de Salvador. (Voz da 
narradora). O Rio Vermelho manteve sua tradição de ser um lugar boêmio, em 
que pessoas das culturas variadas, as que são de fora e as que são daqui se 
encontram pra festejar. (Voz de Paloma Amado, filha de Jorge Amado e Zélia 
Gattai). 125 

 Numa curta fala, recortamos as vezes que a permissionária repete a ideia de 

“um Rio Vermelho de primeiro mundo”, acopladas a trechos do vídeo Requalificação do 
																																																													
122 Baseado em diferentes relatos dos catraieiros, mídia local, usuários, etc., observados em diferentes momentos 
da pesquisa.   
123 ETHOS DIÁLOGOS VISUAIS. Transcrição de um relato de um catraieiro retirado do micro-documentário Além do 
mar que há entre lá e cá.  
124 Trechos do relato retirado do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com uma permissionária, em 
10/06/2015. 
125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR (Website). Projeto da Nova Orla de Salvador: 
http://novaorla.salvador.ba.gov.br/. 
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Rio Vermelho, elaborado pela prefeitura de Salvador. O dispositivo de orla se reforça 

num Rio Vermelho consensual em que as pessoas só se encontram para festejar, sem 

conflitos e dissensos, maquiando o local, e que, no vídeo, se justifica como argumento 

para Salvador ganhar mais um presente da prefeitura: a “nova orla” do bairro. 

 Além disso, embora o que se proponha seja o Novo Rio Vermelho, o dispositivo 

de orla se respalda ainda por uma lógica de manter a tradição, respeito à história e às 

peculiaridades: novamente, uma preservação que extingue. Afinal, fica mais claro, à 

medida que observamos em campo a tentativa de transformação das práticas, com os 

discursos elaborados, que a última coisa que de fato se quer, no caso da cidade de 

Salvador, é preservar as peculiaridades: pretos e mulatos, pobres e com baixa 

escolaridade sendo expulsos e dizimados dos espaços públicos. A proposta vai no 

sentido contrário, tendo em vista o tipo de cidade a prefeitura de Salvador vem se 

esforçando para mostrar a partir de seus produtos midiáticos.126 

 Outra questão interessante que emerge, a partir dos saveiros, é a ideia de 

preservação da prática atrelada a uma estrutura patrimonialística da embarcação. 

Como dito anteriormente,127 o saveiro Sombra da Lua é uma embarcação tombada 

pelo Iphan, mas isso não acarretou em melhorias efetivas para a prática, aliás, 

diferentemente, trouxe um certo status. Segundo nosso interlocutor, de outra maneira, 

o que mais existe é o discurso por cima da prática, que não tem nada a ver com 

homens que velejam, simplesmente, compreendidos enquanto motoristas, e não 

comerciantes e negociadores. 

Aqui tem um grupo de cinco que se juntou e animou e aí compraram o saveiro 
“Sombra da Lua”, e com ele foi que a gente criou a associação – mas 
associação também tá meio derrubada – (chamaram) um mestre, senhor de 
idade que era acostumado a fazer a compra dele, vender, homem de negócios, 
eles achavam – nenhum deles tinha tradição do barco, dos cinco que 
compraram. Aí o que aconteceu, eles pegaram os saveiros, pintaram e 
arrumaram, chamaram o mestre pra sair a qualquer hora, e ele falou “não, eu 
não sou motorista de caminhão nem de táxi, eu sou acostumado a velejar na 
hora certa, com a maré certa... Tô fora”. Aí ele saiu, não sei se ele ainda tá 
vivo, foi fazer uma obra e não vi ele mais... Aí chamaram outro, não deu certo, 
depois outro, também, não, e agora tão com um mestre novo, que nunca 
negociou nada. Tá praticamente como motorista de saveiro e mais ou menos 
convence ele de sair na hora certa, e o saveiro dele não tem motor, aí para, 
quando acaba o vento ele fica boiando. Aí estão doidinho pra colocar motor. Aí 
entrou um político no meio, “vamos tombar o saveiro”, aí conseguiram tombar o 
Sombra da Lua. Eu sinceramente não entendo o que você ganha em tombar 

																																																													
126 Idem, DOC. Salvador Destination. O vídeo mostra exatamente o perfil de usuários que a gestão atual da 
Prefeitura de Salvador deseja nos espaços da cidade.  
127 Conferir tópico Pesca e saveiro nos mares da Bahia (Ver p.23). Esta discussão será retomada no subcapítulo 3.2 
(Ver p.79). 
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alguma coisa. Eu herdei uma casa tombada, tive de vender pro Estado porque 
você só tem obrigação: de manter as portas iguais, os azulejos de fora, a 
escada lá dentro e ajuda nenhuma. Você é totalmente fiscalizado.128 

PRÁTICAS DE CIDADE PELO MAR 

1. DESVIANTES  

 Pelas práticas estudadas, destacamos, através de conversas e entrevistas, 

como modos de fazer cidade se configuram, a partir de uma ideia de tessitura de redes, 

tanto como palavra-chave, quanto metáfora ao instrumento de pegar peixes e 

crustáceos. Focalizamos na construção de espaços ordinários praticados, inventados a 

partir das ações que neles se realizam,129 que em muito se diferenciam do território 

enquanto estratégia, assumidos por nós enquanto desvios e táticas. 

 Uma simples compra do peixe ou um deslocamento, enquanto objetivo 

específico, pelas práticas, tecem outros modos de fazer cidade, pois se conectam à 

cidade diferentemente de um funcionalismo ou eficiência. Por conta de um caráter 

heterogêneo, como um misto de artesania e comércio, as relações com a cidade se 

configuram de uma maneira bastante íntima, onde a prática se mistura à 

venda/cobrança pelo serviço, e ambas se articulam numa mesma consistência, porém, 

se diferenciam enquanto especificidade, numa temporalidade diferente e mais lenta.130 

 Notamos que o local de venda dos peixes e crustáceos é o ponto mais próximo 

da cidade, espacialmente, no entorno da região da colônia de pescadores. Desse 

modo, inevitavelmente, seja para comprar algo ou pedir informações, qualquer um que 

vá pela primeira vez no local, chegará antes no espaço da venda. Inclusive, os 

primeiros praticantes que conversamos foram aqueles que se relacionavam com essa 

prática, onde notamos articulações urbanas a partir de suas práticas, que, mais do que 

comunicarem, são modos de fazer profundamente singulares, como, por exemplo, o 

corte do peixe: “só ele sabe cortar do jeito que eu gosto”,131 quando nos contou uma 

cliente que atravessava a cidade frequentemente para comprar o peixe, já sendo uma 

“freguesa antiga”,132 com nome anotado no caderninho de clientes.  

																																																													
128 Relato retirado do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com um ativista dos saveiros e saveiristas, 
em 07/07/2015. 
129 SANTOS, 1999; RIBEIRO, 2012. 
130 SANTOS, 1994a. 
131 Relato baseado numa conversa informal feita com um cliente, em 03/06/2015. 
132 Relato retirado do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com um pescador, em 10/06/2015. 
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 Essas anotações também são constantes e, em muitos casos, não há um 

objetivo de somente ganhar dinheiro, já que, antes mesmo do cliente avisar se podia ou 

não pagar na hora, um deles afirmava que já iria “pendurar na conta” e que não 

precisava se preocupar, demonstrando uma conexão com aqueles que ali 

frequentam.133  

 Contudo, como no caso da cliente antiga dos pescadores, mesmo em 

brincadeiras com o vendedor, vemos, também, um distanciamento, que mostram certas 

táticas para autoproteção, já que ela nunca havia entrado na colônia, e ao nos ver 

dentro, pediu permissão ao vendedor para entrar e perguntou se poderíamos tirar uma 

foto dela com o pôr-do-sol. Ou mesmo quando outro cliente passou, pediu pelo peixe 

que desejava, reclamou do preço e perguntou se dentro não havia outros peixes; o 

vendedor convidou-o a entrar para ver o que acabava de chegar, mas, mesmo assim, o 

comprador titubeou e pediu para o vendedor apresentar ali mesmo no balcão. Isso nos 

chama atenção pois também tivemos a mesma dificuldade, mesmo após termos 

entrado a convite do vendedor. Sem a sua presença, inclusive, parecia-nos que não 

havia o apoio suficiente, a ponto de entendermos como invasiva nossa entrada. 

 Outra situação interessante que indicam modos de fazer, na pesca, acontece no 

espaço destinado à manutenção dos barcos. Nele, há uma especificidade, em que se 

constroem e restauram as embarcações dos pescadores, mas não somente deles, já 

que servem como um conveniente ponto de encontro para velejadores ou pescadores 

amadores, denotando uma certa artesania no fazer dos artífices, que permite uma 

heterogeneidade de pessoas no espaço, observado praticamente todas as vezes que 

estivemos no local. 

 Além disso, suas relações com o bairro Rio Vermelho são bastante 

amalgamadas, posto que os praticantes também moram perto, sabem quem são todos 

os comerciantes e moradores dos arredores e muitos também os conhecem, sendo 

parte do que compõe o local. Quando narram sobre suas vidas, normalmente, se 

misturam ao que há no espaço e complexificam a trama da cidade a partir de suas 

memórias, como de quando fizemos a simples pergunta a um dos pescadores sobre o 

antigo mercado, já que não conseguíamos encontrar registros sobre ele. 

Ali tudo era o mercado, grandão, uma casa grande, enorme, feito ali em cima 
daquele estacionamento, naquela área ali, naquele gramadinho... Pra cá, um 
pouquinho, onde tem um coqueiro na ponta aí, já passando no meio fio, eram 

																																																													
133 Baseado em diferentes relatos dos vendedores de peixe, durante o período do trabalho de campo. 
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as peixarias, com um balcão grande, enorme, com as peixarias tudo dentro. No 
fundo, era de Olinho. Aqueles bares lá não existiam não, era Rio Móveis, era 
casa de vender móveis tudo, e ali era um condomínio, prédio. Aí depois 
começaram só com os bar em baixo: Cabral... Depois veio com muito tempo... 
Ali tinha uma baiana (...).134 

 Com o entorno do Mercado do Peixe, os pescadores sempre tiveram uma 

relação bem direta com os comerciantes, de certa forma mais discretos, mas não 

deixando de tecer modos de fazer cidade uns com os outros. 

E a senhora falou que quando era lá, no mercado antigo, vocês eram juntos 
com os pescadores. Era isso? 

É. Como aqui e também no outro mercado, tinha as peixarias e tinha bares. 
Mas aqui ele cresceu mais pra bar... Hoje nós não temos mais a peixaria no 
Mercado do Peixe. No Mercado do Peixe, hoje, nós só temos ali a colônia de 
pescadores. Aqui se transformou em bares e restaurantes, há 24 anos. 

Que tem a peixaria do Sérgio... 

E a do Pepê, são duas peixarias. 

E pra senhora quando vai lá, tanto faz uma ou outra? 

Compro na mão de um, compro na mão de outro, compro na mão dos dois. 
Não posso fazer distinção porque eu vivo daqui. E às vezes na peixaria de 
Sérgio não tem o peixe que eu quero, mas a peixaria de Bil tem.135 

 Talvez a relação mais explícita de desvios aconteça nas catraias, já que têm 

uma relação intimamente ligada ao bairro Paul e região, aos moradores do local, que 

durante muitos anos pegam os barcos para atravessar e ir a Vitória, até porque o 

contrário é menos recorrente, possivelmente, devido ao fato de Vila Velha ainda ser 

uma cidade que precise bastante da capital. Assim, as sobrevivências dos catraieiros 

se apresentam a partir de relações de interdependência, tecidas por eles com os 

usuários. 

Dentre esse contato meu com o povo, eu consegui cativar tanta gente que hoje 
eles sabem meu nome, sabem quem eu sou e às vezes eu não sei quem são 
eles. 

O pessoal da comunidade de Paul, eles dependem muito da gente. A gente 
depende deles, mas eles também dependem da gente. Porque, como você vê, 
esse trânsito não é mole. Então, quer dizer, a gente se acha importante porque 
a gente depende da comunidade e a comunidade depende da gente mais 
ainda... Porque você enfrentar um trânsito desse em uma hora, uma hora e 
meia, até chegar no Centro de Vitória, sendo que você pode tá no Centro de 
Vitória com cinco minutos, dez minutos. Então, quer dizer, isso pra nós é um 
grande negócio, nós nos sentimos muito importante por isso, né? Porque nós 
somos privilegiados pelos moradores de Paul. 

Assim, a gente é muito útil pra sociedade, na verdade. Eles falam com a 
própria boca deles que se “ai de nós” se não fossem essas embarcações 
nossas, porque eles vão trabalhar cedo. Então, pra eles pegarem ônibus, é 
uma dificuldade. Quando o ônibus não tá de greve, é a chuva que atrapalha 

																																																													
134 Relato retirado do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com um pescador, em 12/06/2015. 
135 Relato retirado do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com uma permissionária, em 10/06/2015. 
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eles. Quando pega o ônibus, é uma hora pra sair de Paul pra Vitória. Ou se sair 
de Vitória pra Paul, é uma hora que eles gastam e com os barquinhos, gastam 
cinco minutos. Então nós somos os anjos-da-guarda deles aqui, pra lá e pra 
cá.136 

 Além disso, sobre o pagamento pelo serviço, observamos uma relação próxima 

com a cidade, mas, específica, pois se localiza como anexo rente à orla, num limiar 

entre o espaço onde o catraieiro cobra na roleta e a calçada. Por conta disso, a 

prestação de contas é muito mais explícita e direta, havendo uma formalidade, pois, 

quase como uma gestualidade cinematográfica se paga, passa a roleta e aí sim se pisa 

na catraia, senta e aguarda o remador se organizar para levar todos a seu destino, do 

outro lado, indo para Paul. Vindo de lá, inversamente, há uma informalidade, pois só se 

paga no fim, fazendo o contrário: pisa com cuidado no barco – muitas senhoras, 

crianças e idosos dão as mãos ao remador –, senta e aguarda o catraieiro. Chegando 

em Vitória, paga aquele que está na roleta, passa, e vai embora.  

 Há, assim, um certo tipo de ritual a ser realizado, mas, ainda assim, com 

especificidades que tecem outras temporalidades e outras centralidades sociais,137 já 

que os catraieiros estão em seus locais o dia inteiro, diferentes pessoas aparecem e 

jogam conversa fora, havendo brechas para as provocações – “vamos fazer um bolão 

do jogo de hoje?” –138 enquanto aguardam certo número de passageiros para 

atravessarem ou uma catraia voltar da viagem anterior. Além disso, há uma lógica de 

“trabalho não trabalhando”, pois se articulam a temporalidades distintas, são donos de 

si e de seu tempo, configuram outros modos de fazer cidade, praticando 

contracondutas.139 

 Na relação das negociações dos saveiros com a cidade, a rede tecida pelos 

desvios ocorria muito mais a partir de conversas ao pé-de-ouvido ou por envio de 

cartas,140 para acertos das compras e fechamento das cargas. Contudo, a prática foi se 

pulverizando, e o que ocorre atualmente são agendamentos por telefone,141 mas é 

possível compreender os movimentos remanescentes indo às cidades vizinhas que 

																																																													
136 ETHOS DIÁLOGOS VISUAIS. Transcrição de três relatos de catraieiros distintos, retirados do micro-
documentário Além do mar que há entre lá e cá. 
137 RIBEIRO apud SANTOS, 1999. 
138 Relato retirado do Diário de Campo, transcrito de uma conversa informal de um morador da região do Centro de 
Vitória com um catraieiro, em 15/07/2015. 
139 FOUCAULT, 1984b. 
140 Baseado num relato do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com um ativista dos saveiros e 
saveiristas, em 07/07/2015. 
141 Idem. 
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ainda fazem o trabalho, como o tradicional transporte de porcelana proveniente de 

Maragogipinho142 para cidades próximas a Salvador, onde todos sabem a hora de 

partida e chegada dos saveiros.143  

Então, esse saveiro de coleta pra trazer a carga e tem um outro que não tem a 
casinha que é pra carregar pedra, areia, tijolo. Aí quando o saveiro de tijupá 
que era o que pegava mais temporal, então estava ruim, tirava o tijupá, e 
passava pra carregar a carga. Hoje só tem dois, três com o tijupá, são os que 
saem daqui e vão pra Manguinhos e pra Maragogipinho pegar louça lá. Aí eles 
vêm na quinta, você vê eles vindo, e eles chegam na quinta de noite ou na 
sexta de manhã em Salvador, descarrega, e no sábado eles volta pra casa. Aí 
ficam sábado e domingo em casa e na segunda eles voltam de novo a 
Maragogipinho e faz.  

Mas os outros restantes, hoje o ponto de encontro deles é lá em Coqueiros, lá 
dentro do Paraguaçu, que é junto da cidade de Nagé. Esses barcos, eles tão 
hoje trabalhando com areia e pedra bruta e aí levam cimento. Eles ficam em 
Coqueiros porque, defronte à cidade de Coqueiros, quando a maré baixa, cria 
uma coroa de areia imensa que o rio deixa... Areia grossa que serve pra coisa. 
Então eles param o saveiro lá com a maré vazando, quando a maré vaza, eles 
jogam pra dentro do saveiro e depois descem pras ilhas que tão precisando de 
material.144 

 Havia uma divisão muito clara onde aconteciam modos de fazer cidade, já que o 

transporte fazia parte de um escoamento de um lado a outro. Além disso, atualmente, 

em Salvador, os praticantes ainda criam contracondutas com a Feira de São Joaquim, 

principal feira da cidade, que também passa por uma reforma e revitalização.145 Foi 

indo uma vez à feira, após dica de um interlocutor, que nos encontramos com um 

remanescente da prática de saveiro, que ainda faz o trabalho, esporadicamente. Ao 

chegarmos, pudemos confirmar o que nos fora informado – que os saveiristas são mais 

mercadores do que transportadores –, quando encontramos o comerciante no seu 

ofício principal, venda de produtos para acarajé, fazendo trabalho de saveirista 

esporadicamente. Em breve conversa, ele nos contou um pouco da feira e sobre a 

venda dos produtos, mas, logo precisou atender clientes e acabamos indo embora para 

não atrapalhá-lo. Dessa maneira, não houve tempo hábil para fazermos o trajeto 

sugerido pelo nosso interlocutor, pois já precisávamos retornar a Vitória. 

Os saveiros ficam onde, geralmente?  

Eles ficam em Coqueiros. Se você chegar hoje, amanhã, em Coqueiros, tão lá, 
eles todos na praia, juntos, e o pessoal mora tudo na praia... Chama Rua das 
Palmeiras, que não tem nenhuma palmeira. 

																																																													
142 Distrito localizado na cidade de Aratuípe, a 58km de Salvador, muito conhecido na região pelas olarias de 
cerâmica utilitária e decorativa. 
143 Baseado num relato do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com um ativista dos saveiros e 
saveiristas, em 07/07/2015. 
144 Idem. 
145 BAHIA, Portal de Notícias (Website). A feira passa por um intenso processo de transformação e higienização, 
contudo, não nos aprofundaremos no tema, já que só nos aproximamos no fim do trabalho de campo. 
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E onde fica Coqueiros? Não sei onde é. 

Pra você chegar lá, tem dois caminhos: um você pega aqui o ferry-boat e 
atravessar e lá você ir em direção a São Roque, em São Roque você vai em 
direção a Maragogipe, é uma estrada até nova que fizeram – de Maragogipe 
pra Coqueiros, é 10km, de uma cidade que pertence a Maragogipe. Quando 
não tinha isso aí, era por aqui (aponta para o outro lado), você vai pela BR 
quase perto de Feira de Santana, pro norte, aí depois você desce, passa em 
Santo Amaro, passa em Cachoeira, São Félix... Rapaz, é longe. 

Então, eles vêm de lá pra cá? E quando eles vêm e param na Ribeira? 

Alguns entravam aqui, iam ali pra dentro e faziam aqui. Hoje já não vêm mais, 
a prefeitura proibiu de encostar o bico na praia. Esses três iam pra São 
Joaquim, que eu não sei pra onde eles tão indo hoje. Os outros, eles saem de 
lá com endereço formado, ou pra Ilha dos Frades, Ilha de Maré, uma das ilhas 
porque alguém ligou pedindo material. 

Entendi, é por demanda então. Não é diário, né? 

Rapaz, não é diário. Mas, por semana, sempre eu tô vendo quatro, cinco 
saveiros.146 

2. INCORPORADAS 

  Nas práticas observadas, durante o trabalho de campo, observamos outras 

conformações que se diferenciam completamente do que levantamos acima. Tratam-se 

das práticas de cidade pelo mar que denominamos incorporadas, pois são 

compreendidas pelos conceitos formas de resistência147 e sujeito corporificado,148 

apontados no primeiro capítulo. 

  Diferentemente das práticas anteriores, o que observamos é uma composição 

de um certo enfrentamento ao que lhes é imposto, em que se inventam formas de se 

responder. Já que a resistência em Foucault se configura enquanto precedente ao 

poder – ou seja, possibilidades imanentes –, nos atentamos à observação de formas de 

resistência que nos auxiliam a compreender as relações de poder vigentes. 

  Mais do que dizer não ao que o Estado e seus aliados mercantis investem de 

modo contundente, opressiva e discursivamente, nas intervenções em prol da expulsão 

das práticas para manutenção dos dispositivos de orla, as formas de resistência 

acontecem, em todas as práticas, ora mais ou menos consolidadas. Como uma 

saturação exteriorizada, os corpos denunciam as marcas pelas quais tais atos se 

																																																													
146 Baseado num relato do Diário de Campo, transcrito de uma entrevista feita com um ativista dos saveiros e 
saveiristas, em 07/07/2015. 
147 FOUCAULT, 1984b. 
148 RIBEIRO, 2005. 
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sobrepõem às práticas; são os principais interlocutores, seja com “uma atitude, um 

gesto, uma palavra, um sorriso ou um olhar”.149 

  Nas catraias, após a desfavorável disputa dos praticantes com as lanchas do 

sistema aquaviário, com o ápice nos anos 1970 e 1980, somente no fim dos anos 1990, 

com a falência do sistema, foi importante para eles se organizarem enquanto um grupo, 

mesmo que tenha sido uma exigência da Prefeitura de Vitória, com a justificativa de 

pagamento dos impostos.150  

  Aos poucos, também com a expansão do Porto de Vitória, pelo lado de Vila 

Velha, foram incorporando seus direitos, tornando-se cada vez mais exigentes, como 

de quando constataram os contínuos derramamentos de óleo dos navios que chegam 

ao Porto de Vitória, vendo-se na obrigação de reivindicarem seus direitos, por vezes, 

em tom de ameaça: “ou eles param de passar combustível por aqueles cabos, ou nos 

indenizam para diminuir nosso prejuízo”.151  

 Além disso, embora existam muitas divergências entre eles – que não nos 

compete salientá-las, já que não se trata do objetivo da pesquisa –, os remadores 

perceberam que, enquanto unidade de grupo, são muito fortes, pois podem reivindicar 

seus direitos e, se necessário, incorporarem sua fúria em meio ao campo de lutas pela 

sobrevivência. Quando decidem se unir, em todos os sentidos (formalização, 

organização, distribuição dos lucros etc.), toda uma rede de relações espaciais passam 

a ser mais evidenciados. 

Decidimos nos unir e dividir o lucro. Antes, cada um trabalhava para si e os 
passageiros reclamavam da falta de barcos em alguns horários. Agora, todos 
os dez catraieiros trabalham em horários definidos e o dinheiro arrecadado vai 
para um caixa único.152 

 Mesmo que se adequem a uma lógica de cobrança semelhante ao que o Estado 

deseja enquanto norma de conduta, a ideia dos catraieiros em instalarem uma roleta 

para cobrar a tarifa partiu de iniciativa própria. Eles tensionam a Prefeitura de Vitória 

que, recorrentemente, se mantém enquanto uma das forças a dificultarem a vida dos 

praticantes (junto à Codesa e a Prefeitura de Vila Velha), tentando articulá-los, 

																																																													
149 Idem, p.416. 
150 COSTA, 2015, p.58. 
151 Relato de um catraieiro, no contexto dos constantes derramamento de óleo na baía. Retirado do jornal A Gazeta, 
de 19/07/2011. Matéria realizada pela Redação Multimídia. Fonte: Arquivo da Biblioteca do Instituto Jones dos 
Santos Neves. 
152 Relato de um catraieiro, no contexto da instalação de um sistema de roleta. Retirado do jornal A Gazeta, de 
31/05/2003. Matéria realizada pela jornalista Adriana Menezes. Fonte: Arquivo da Biblioteca do Instituto Jones dos 
Santos Neves. 
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firmemente, a uma lógica de revitalização da área. Além disso, em falas constantes dos 

remadores, eles afirmam que não contam com nenhum apoio do poder público. 

 Durante os anos 2000, os catraieiros foram se fortalecendo como sujeitos, 

compreendendo seus direitos de permanecerem na Baía de Vitória. Se no início da 

década, ainda se organizavam em associação, doze anos depois, através de 

encontros153 com estudantes e professores universitários, intelectuais, defensores 

públicos, entre outros, passaram a se configurar enquanto movimento social.  

 Talvez uma importante inflexão na trajetória dos trabalhadores tenha sido nas 

sublevações travadas com o poder público. Os remadores passaram a compreender 

seu papel produzindo uma manifestação potente, no ano de 2012, contra a ampliação 

do Porto de Vitória, do lado de Paul,154 colocando fogo em pneus e fechando o trânsito 

no bairro por um tempo considerável. Um momento crucial que fez com que a Codesa 

repensasse a estratégia, já que os catraieiros conseguiram atrair, por um tempo, a 

atenção de outras pessoas e mídia. 

Ela (a obra da Codesa) interfere em todas as partes contra nós. Por que isso 
aqui, além de ser um patrimônio histórico, há mais de 400 anos, que nós temos 
operado esse trabalho aqui, a Codesa chegou aí com esse novo porto, 
querendo aumentar o porto, e jogou nós pra baixo, 100 metros abaixo do nosso 
ponto da cheia, já fixo ali. Então isso prejudica a nós porque fica mais distante, 
temos que remar contra a maré, contra o vento... Os passageiros, por ser mais 
distante, sumiram daqui, sumiu mais de 50% dos passageiros. Então, nós 
queremos justiça contra isso aí.155 
 

 Entretanto, há duas questões importantes a salientarmos. A primeira delas diz 

respeito ao encontro dos catraieiros com diferentes pessoas que tomaram 

conhecimento da sua situação, podendo usar a razão para tomarem suas decisões. 

Nessa troca, os remadores se perceberam enquanto sujeito de direitos, podendo, 

enfim, reivindicá-lo e incorporá-lo. A segunda questão, diferentemente, aponta para a 

descontinuidade das reuniões, devido ao fato de talvez outros grupos não terem tido 

conhecimento ou poderem ter se envolvido, não existindo uma articulação que pudesse 

contribuir para a construção das lutas, pensando ainda no conceito proposto por 

Foucault de formas de resistência, já que os remadores e ativistas aliados ficaram mais 

focados na questão como grupo e menos enquanto problemática urbana. 

																																																													
153 DELEUZE, 2002.  
154 Fato que só aconteceu, por fim, em julho de 2015, durante nosso retorno às atividades. 
155 REDE VITÓRIA, Programa Balanço Geral. Transcrição de relato de um catraieiro. 
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 No saveiro, em Salvador, não temos conhecimento de terem havido afrontas ao 

Estado por parte dos saveiristas. Aliás, segundo nosso interlocutor, ele e mais alguns 

outros amigos são os únicos defensores dos saveiristas. Na nossa conversa, 

observamos a grande dificuldade que tiveram em transformá-los em existências, ou 

seja, organizarem as informações de cada um dos praticantes para terem registros. 

Segundo o interlocutor, inclusive, os saveiristas sempre tiveram dificuldades enquanto 

grupo, por isso sempre fez questão de ajudar, mostrando a problemática que há em se 

produzir identidades. 

 O mesmo não aconteceu com os pescadores e permissionários do Mercado do 

Peixe, na região da Mariquita. Embora não tivessem conhecimento nenhum do que 

aconteceria no local, pouco após nossa saída do campo, observamos uma série de 

protestos e reivindicações por parte de pessoas contrárias à reforma do Rio Vermelho, 

que culminou em sublevação dos permissionários. Neste instante, os pescadores não 

faziam parte do movimento. Uma série de vídeos foi elaborada pelo grupo Rio 

Vermelho em Ação e podem ser acompanhados em página na internet.156 

 Contudo, numa aproximação posterior, já após a demolição do Mercado do 

Peixe, em conversa com um de nossos interlocutores na pesca, soubemos que a 

Prefeitura de Salvador estava organizando uma reunião com os pescadores com o 

objetivo de realocá-los, a fim de transformar a colônia em um deque a céu aberto para 

turistas. Ao contar isso, o pescador nos afirmou que eles não iriam fazer como os 

comerciantes do mercado do Peixe e não iam deixar isso acontecer.157 

 De todo modo, as práticas de cidade incorporadas parecem surgir mais como 

emergências, quase como uma via para desafogar a angústia. Por vezes, como aponta 

Ana Clara Torres, os gestos serão expressões que dizem muito mais do que as 

palavras. Por conta disso, a narração disso se torna um pouco diferente, por serem 

momentâneas e profundamente indescritíveis. Trataremos melhor disto no capítulo 

seguinte, pois neste momento, precisamos finalizar algumas constatações acerca do 

que apreendemos do campo empírico. 

 

 
																																																													
156 RIO VERMELHO EM AÇÃO (Canal Youtube).  
157 Baseado numa conversa informal com um pescador, em 11/12/2015. 
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2.3 BREVES CONSTATAÇÕES  

 Durante essa investigação, foi objetivo colocar, em primeiro momento, os 

dispositivos de orla enquanto rede estratégica de discursos, aparatos, técnicas e 

formas, produzida e articulada por Estado, seus copartícipes mercantis, e, sobretudo, 

pelos próprios praticantes e outros sujeitos, positivando territorializações do que se 

compreende por orla.  

 Relacionamos práticas, sujeitos e cidades distintos, mas que participam de uma 

profunda transformação de suas atividades, configurando, assim, a questão urbana 

dessa dissertação. Esta se apresenta por meio de dispositivos articulados em rede a 

uma lógica de turistificação, gentrificação e modernização da orla, com intervenções 

urbanísticas que têm como alvo precisamente um tipo de usuário, consumidor e 

produtor dos desejos capitalísticos. Contudo, estes dispositivos de orla nos auxiliam a 

perceber escapes e insatisfações diante deles, engendrados pelas práticas de cidade 

pelo mar, que se conformam como tramas complexas que perfuram campos de força 

diversos e produzem outras relações, das quais o capital não consegue domar, 

tampouco dar conta de compreendê-las. 

 Em diferentes relações perante os dispositivos de orla – sejam elas de 

consenso, conflito, escape, etc. –, vemos práticas que nomeamos desviantes, que 

existem, fundamentalmente, devido ao aparato discursivo que nós, enquanto 

pesquisadores, fazemos mão. Isto significa dizer que os praticantes, obviamente, não 

denominam suas atividades enquanto desviantes. Entretanto, as práticas incorporadas, 

ao contrário, tratam-se de decisões e articulações; são enfrentamentos ao que lhes é 

imposto. Mesmo assim, tais categorias não são de naturezas semelhantes, portanto, 

não devem ser equiparadas por um suposto juízo de valor, mas sempre consideradas 

como profundamente diferentes. Aliás, mais do que diferentes, produzem 

diferenciações,158 pois em sua especificidade, se relacionam a uma multiplicidade de 

afetos e afecções159 que jamais podem ser compreendidas como o mesmo; inclusive, 

os mesmos sujeitos se encontram, muitas vezes, nas duas categorias. 

 Portanto, se articulamos as práticas umas às outras, fundamentalmente, 

conectamos às suas diferenças, mais do que a semelhanças. Sobre isso, vale a pena 

																																																													
158 DELEUZE, 1999. Sucintamente, Deleuze toma os conceitos de atual e virtual para elaborar uma ontologia 
afirmativa, pois, entre um e outro, há uma multiplicidade de processos positivos que tornam a produção do atual 
dentro do virtual, ou, por nossas palavras, possibilidades de escapes do ser.   
159 ESPINOSA, 1998; DELEUZE, 2002. 
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ressaltarmos que as diferenças são fundamentais para o entendimento e construção de 

algumas reflexões sobre o trabalho de campo e as sobrevivências estudadas. 

Afirmamos isto devido ao fato de percebermos as nuances exatamente pelas 

diferenças na produção de outras relações de cidade.  

 Disto, travado a partir de práticas desviantes e incorporadas, podemos destacar 

que há uma disputa interessante entre sobrevivências e existências. Nas catraias, 

observamos que quanto mais relações são produzidas pelos praticantes com as 

populações, maior é a interdependência ou mais são afetados; mais eles se tornam 

conhecidos e podem passar a reivindicar seus direitos; e, também, ao precisarem se 

formalizar e se adequar a uma certa normatividade e regulamentação, maior é o risco 

de se encaixarem numa lógica exclusivamente capitalística. A partir dessa 

problemática, vez ou outra, surge um chamado pelo respaldo patrimonial da prática, 

como no caso dos saveiros, que, quando aderiram a essa lógica, foram articulados à 

indústria do turismo.  

 Vemos, portanto um nexo que passa por uma necessidade, mas que perde sua 

potência de ser outra coisa; se transformar – ou, simplesmente, devir –; quando 

atrelada à patrimonialização. Evidentemente que a questão patrimonial se trata de um 

debate importante, contudo, ressaltamos que tal ponto parece cair como uma luva, 

devido à facilidade de se adequar a algo que já ocorre, supostamente, de maneira 

objetiva e direta. Assim, tanto surgem respostas apressadas quanto perguntas tardias, 

que, em muitas ocasiões, culminam numa modelização. 

 Além disso, observamos a incorporação para as lutas como questão 

profundamente importante, já que na pesca, parece haver um desenho para a 

formação de articulações aos movimentos de Salvador, enquanto nas catraias – e mais 

ainda nos saveiros –, ainda há um isolamento do seu movimento em relação aos 

demais das cidades. 

 Sendo assim, após estes apontamentos, para o capítulo seguinte, vemos como 

necessária uma outra escrita sobre tais práticas, não mais enquanto narrativas de 

campo em formato de análises, mas uma grafia que critique a ideia da resistência 

foucaultiana – enquanto imanência, anterior a uma suposta forma –, bem como 

tensionamento nos modos canônicos discursivos de se produzir conhecimento.  
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CAPÍTULO 3. 

URBANISMO ENTRE GRAFIAS: A CONSTRUÇÃO DE UMA 

CRÍTICA 

 Neste capítulo, organizaremos apontamentos principais da dissertação acerca 

de relações entre práticas de cidade pelo mar e dispositivos de orla. Assim, 

retomaremos a narrativa proposta no capítulo anterior e, à luz da história oficial, 

produziremos uma segunda escrita, que envolve a memória da pesquisa e 

pesquisador, no intuito de colocarmos em xeque fabricações de verdades que têm sido 

pautadas na manutenção de identidades, construindo, também, uma crítica ao que se 

produz majoritariamente na disciplina do Urbanismo.  

 Dessa maneira, encaminhamos esta discussão para uma abordagem que seja 

uma crítica estética, mas, sobretudo, ética,160 auxiliada, ainda, por imagens elaboradas 

nos locais pesquisados, outras retiradas de acervos de bibliotecas públicas e 

publicações online. Posto isto, primeiramente, elencaremos dois momentos na história 

oficial que servirão como pano de fundo deste debate. O primeiro deles se refere à 

modernização, quando observamos diferentes discursos relacionados às práticas de 

cidade pelo mar enquanto indústria, em que se desconsidera vários processos pelos 

quais as mesmas passaram. O segundo, pelo viés da preservação, em que passamos 

a enxergar incentivos que primam por um discurso de serem mantidas as práticas 

como são, mas que, nas intervenções, produzidas e agenciadas por dispositivos de 

orla, acabam por servir de instrumento de transformação aliada à indústria do turismo. 

 Notaremos que os mecanismos contêm discursos profundamente diferentes, 

mas se aliam à mesma lógica, a de produção acelerada de conteúdos para venda. Se, 

anteriormente, víamos uma lógica material, passamos a perceber, cada vez mais, a 

imaterialidade da indústria, em que processos de manutenção das vidas dos 

praticantes pouco são considerados. Por conta disso, passará a ser nossa tarefa, uma 

outra narrativa que prime por uma postura diferente do pesquisador, mas aliada ao que 

se coloca como verdade, visando, portanto, seu tensionamento. 

																																																													
160 FOUCAULT, 1985; REVEL, 2005, p.44. No trabalho tardio de Michel Foucault, História da Sexualidade III: O 
Cuidado de Si, será uma aposta de escrita estética, ou seja, para Foucault, a consequência às práticas e o cuidado 
de si, explicitados no primeiro capítulo (Ver p.32), culminarão numa estética da existência. Sobre isso, Revel afirma: 
A estética da existência, na medida em que ela é uma prática ética de produção de subjetividade, é, ao mesmo 
tempo, assujeitada e resistente: é, portanto, um gesto eminentemente político". Portanto, sobre isso, acreditamos 
que, ao inserimos nossa memória da escrita, enquanto estética, produzimos também, política. 



 78 

3.1 HISTÓRIA OFICIAL 

PRIMEIRO MOMENTO: MODERNIZAÇÃO OU PRÁTICAS COMO INDÚSTRIA DE 

BASE 

Entre fim dos anos cinquenta e início dos sessenta, observamos uma 

modificação na perspectiva da prática da pesca, articulada à lógica de produção 

capitalística acelerada, funcionalista e organizada. Tal pensamento discorria sobre a 

pesca, mas reverberaria em diversas práticas, como as da catraia e saveiro, vinculadas 

ao contexto das embarcações, em articulações com portos e trapiches, já que será no 

Governo Kubitschek (1956-1961) que observaremos uma aceleração da acumulação 

de capital, a partir do Plano de Metas, marcado pelos Cinquenta anos em cinco.161  

Isso se seguiu nos governos seguintes, que, ao arcarem com onerosas dívidas, 

passaram a buscar o equilíbrio econômico por meio de investimentos públicos e 

privados, com uma forte recessão até 1967, quando se define a Indústria Pesqueira 

como de Base,162 isentando pessoas jurídicas de impostos sobre produtos 

industrializados, importações de embarcações, equipamentos, máquinas, aparelhos e 

instrumentos de pesca, até 1982, quando são subordinados à Comissão de 

Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indústria e Comércio,163 fatos que 

seguiram nos governos posteriores. Nesse contexto, a identidade do pescador fora 

construída sob dois vieses: da pesca industrial e artesanal. A segunda é por nós 

compreendida como atrelada aos mesmos esquemas das práticas da catraia e saveiro.  

A partir de 1985, com a abertura política, iniciou-se, dentro do contexto brasileiro 

pelo retorno à democracia, o Movimento pela Constituinte da Pesca, com congressos 

nacionais realizados em Brasília e outros regionais. Entretanto, até o início da década 

de 1990, o período de recessão e contenção de gastos fez com que a categoria 

recebesse menos apoio e, somente em momentos pontuais, décadas à frente, o 

																																																													
161 OLIVEIRA, 2001; LIMA NETO, 2001. Com 30 metas de investimentos em diferentes setores: Energia, Transporte, 
Alimentação, Indústria de Base e Educação, o governo acabará por consolidá-la enquanto indústria, em 1962, 
através da criação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), em que se inicia o processo de 
Elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro, com uma enorme expansão portuária. 
162 BRASIL, Decreto-lei nº 221 de 28 de Fevereiro de 1967. 
163 Idem, Decreto nº 60.401 de 11 de Março de 1967. Nesta conjuntura, também foram instaurados o Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil e a Comissão Nacional da Pesca e o Código de Pesca  que, por 
sua vez, tinha como objetivo incentivar o desenvolvimento da pesca nacional, com quase nenhuma consideração às 
condições de vida e trabalho do pescador, seja enquanto indivíduo ou categorias sociais (sindicatos), fato que se 
seguiu nos governos posteriores.. 
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governo brasileiro retornaria o olhar para uma legislação que coordenasse o setor 

portuário, aproximando-se, a partir desse momento, de outros temas e discursos.164  

SEGUNDO MOMENTO: PRESERVAÇÃO OU PRÁTICAS COMO INDÚSTRIA DO 

TURISMO 

Retomando os anos 1970, em que o contexto brasileiro se configurava a partir 

de uma proteção ao meio-ambiente, acordada, principalmente, pelo discurso de 

sustentabilidade,165 vemos a discussão ser acompanhada, também, por um novo 

momento pelo qual passava o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Iphan). Neste 

instante, o debate girava em torno da valorização e proteção daquilo que era nacional, 

especialmente na intensificação do debate para a criação da categoria patrimônio 

imaterial,166 na administração do designer Aloísio Magalhães. Ele chegou a afirmar que 

as produções de arte, arquitetura e design passavam por “uma espécie de fastio, 

monotonia, achatamento de valores causado pelo próprio processo de industrialização 

muito acelerado e sofisticado. Enfim, o mundo começou a ficar chato.” 167 Neste 

contexto profundamente nacionalista, em 1975, antes de assumir a presidência do 

Iphan, fora concebido por ele o Centro Nacional de Referência Cultural. 

Tal órgão ficava encarregado de quatro programas: Mapeamento do Artesanato 

Brasileiro; Levantamentos Socioculturais; História da Ciência e da Tecnologia no Brasil; 

e Levantamento de Documentação sobre o Brasil. Posteriormente, quando fora 

convidado a presidir o Iphan, em 1979, decidiu-se que os órgãos seriam fundidos, 

transformando a lógica até então vigente e articulando à sigla Sphan/Pró-Memória.168 

																																																													
164 SASSEN, 1991. Neste contexto de profundas mudanças, ocorre a entrada de bancos estadunidenses e 
multinacionais para enfrentarem as crises e recessões nos países do nomeado Terceiro Mundo, quando alguns 
temas passaram a ser tratados de maneira estratégica, com pontos globalmente conectados e localmente dispersos. 
165 Inicialmente, o termo é colocado em 1972, na Conferência das Organizações Unidas Sobre o Meio-Ambiente 
Humano, em Estocolmo, no entanto, duas décadas à frente, no contexto da Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, 
toma proporções maiores, já no contexto da globalização. 
166 IPHAN (Website). O antigo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) foi criado no contexto 
nacionalista do governo Getúlio Vargas, já no Estado Novo (1937-1945). Para muitos pesquisadores e para o próprio 
órgão, até 1979, dá-se o nome de fase “heroica” e, quando passa a ser chamado Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural (Iphan), passa à fase “moderna”. Dando sequência a isso, nesta segunda fase, é criada pela Constituição 
Federal de 1988, nos artigos 215 e 216, porém “ratificada pelo Brasil em 1° de março de 2006, a legislação que 
define como patrimônio imaterial ‘as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.’ Enraizado no cotidiano 
das comunidades e vinculado ao seu território e às suas condições materiais de existência, o patrimônio imaterial é 
transmitido de geração em geração e constantemente recriado e apropriado por indivíduos e grupos sociais como 
importantes elementos de sua identidade.”  
167 MAGALHÃES, 1997, p.115.  
168 ANASTASSAKIS, 2007, p.4.  
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Algumas diretrizes são decisivas para observarmos o rumo que a instituição tomou a 

partir deste momento:169 a consolidação da articulação entre cultura, identidade e 

desenvolvimento, em que se criticava o modo acelerado que a industrialização destruía 

as tradições locais, “as pequenas comunidades estariam se afastando de suas bases 

culturais, o que, em vez de servir ao seu desenvolvimento, as estaria impedindo de 

desenvolverem-se plena e verdadeiramente.”;170 uma dinâmica ligada também à 

tecnologia pois “as ditas ‘tecnologias patrimoniais’ eram tomadas como elementos das 

estruturas vivas de cultura das comunidades”;171 salientamos ainda o uso da 

nomenclatura proveniente da Antropologia, para respaldar ainda mais a ideia 

patrimônio presente nos documentos, quando afirma que os “documentos do Centro 

mencionam ‘pesquisa de campo’, ‘observação participante’, ‘contexto’, conceitos que 

fazem parte do vocabulário antropológico.”172 Tais menções culminariam, anos à frente, 

no artigo 216 da Constituição Federal Brasileira (1988), que determina “patrimônio 

cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira”.173 

Após este período, veremos uma abertura para o capital externo, em torno de 

processos de privatização de diversos bens nacionais, na gestão Fernando Henrique 

Cardoso (1996-2002). Dessa maneira, somente nos 2000,174 é instituído o Registro de 

Bens Culturais de Natureza Imaterial e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, 

iniciando-se um processo de preservação para aqueles que não se encaixam numa 

atividade supostamente eficiente, como as atreladas às práticas de cidade pelo mar. 

Nele, se visa catalogar e salvaguardar ofícios e artifícios de determinada região ou 

grupo pesquisado, como no caso do tombamento do saveiro Sombra da Lua (Iphan) e 

o reconhecimento pela Prefeitura Municipal de Vitória do ofício dos catraieiros, ambos 

ditos anteriormente.175 Sobre a pesca, há um inventário do Iphan sendo realizado para 

o ofício dos pescadores do Rio Grande do Norte do qual optamos por não incorporar a 

este trabalho.  

																																																													
169 Idem, pp. 4-7. 
170 Ibidem, p.4. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
173 BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Artigo 216.. 
174 BRASIL, Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. 
175 Conferir subcapítulo 1.1 (Ver p.20). 
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3.2 INFÂMIA, TRAIÇÃO E ESCRITA A CONTRAPELO 

 A fim de evocarmos também nossa memória da pesquisa e propormos uma 

grafia política, pensaremos numa narrativa a partir da leitura dos infames de Foucault, 

expostos no primeiro capítulo.176 Nela, observamos uma complexidade: legarmos a 

fama àqueles que vivem às escondidas pode aniquilar a potência do ainda não 

cooptado, capturado, estigmatizado, encaixado numa determinada identidade. Porém, 

as vidas que Foucault apresenta se tratam daquelas que não fariam parte da história 

oficial; aliás, destacamos, novamente, dois detalhes importantes apresentados pelo 

autor que fazem com que se torne ainda mais instigante sua provocação:  

− que esses relatos não constituíssem simplesmente historietas 
estranhas ou patéticas, mas que de uma maneira ou de outra 
(porque eram queixas, denúncias, ordens ou relações) 
tivessem feito parte realmente da história minúscula dessas 
existências, de sua desgraça, de sua raiva ou de sua incerta 
loucura;  

− e que do choque dessas palavras e dessas vidas nascesse 
para nós, ainda, um certo efeito misto de beleza e de terror.177 

 Foucault nos atenta a observarmos as histórias minúsculas dos personagens, 

que acontecem às escuras, ao mesmo tempo que há uma certa ética/estética. Há uma 

pista interessante de como fazer outras histórias dessas vidas, assumindo-as enquanto 

invenção, já que sempre o são, quando narradas. Dessa forma, uma tarefa para nós, 

pesquisadores, seria refletirmos a dupla questão: por que e como legar a fama aos 

infames? Posto que o papel da academia se traduz, exatamente, na compreensão da 

complexidade que envolve a vida, enquanto estudo. Em suma, como produzirmos uma 

grafia que não revele vidas, mas, sobretudo, as desvele? 

 Reforçamos esta questão por enxergarmos, cada vez mais, pesquisas que 

mapeiam – ou mesmo, como no jornalismo investigativo, denunciam – quem são os 

indivíduos, onde vivem, o que fazem etc. A todo momento, vem sendo um esforço 

desta dissertação tecer outras possibilidades de apresentarmos essas vidas, numa 

articulação entre sujeitos e espaços, a partir de práticas, compreendendo outras 

possíveis imagens sobre essas existências; relampejos que não são – tampouco 

podem ser – traduzíveis. 

A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar 
como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é 

																																																													
176 FOUCAULT, 2003, p.205. Conferir no capítulo 1 (Ver p.33).  
177 Idem. 
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reconhecido. [...] Pois irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige 
ao presente, sem que esse presente se sinta visado por ela.178 

 Desse modo, vemos necessidade em produzir uma outra história que visa 

escovar a oficial a contrapelo, ou seja, com os olhos fixos em momentos históricos, 

temos como alvo aqueles que os contam, nomeados por Walter Benjamin de 

vencedores. Para o autor, o materialista histórico deve tentar explodir quaisquer que 

sejam os continuísmos da história, que nos leguem supostos “tesouros culturais”,179 

quando haverá a “eliminação do elemento épico, nenhuma identificação com o 

vencedor. A história deve ser escovada a contrapelo. A história da cultura como tal é 

abandonada: ela deve ser integrada à história da luta de classes.”180 

Ao tratarmos, portanto, de práticas de cidade pelo mar, observamos uma 

História que nos convoca a problematizá-la pela crítica benjaminiana. Sendo assim, os 

empenhos que virão a seguir acontecem no intuito de construirmos uma grafia 

enquanto memória da pesquisa, mas que, ao mesmo tempo, não se configure num 

produto literário, imagético ou audiovisual, tendo em vista que este se trata de um 

espaço dissertativo, logo, uma produção discursiva. Utilizamo-nos desse mecanismo 

como procedimento para se pensar uma expansão do Urbanismo que não mascare 

tensões existentes em campo, assumindo a grafia enquanto “ficção plena de lutas. 

Grafia dos efeitos do outro que foge ao espelhamento, ao conforto da representação; 

grafia da errância”:181 uma grafia traidora.  

Tradição//Traição: entregar. A mesma raiz, a mesma etimologia une essas 
duas palavras. Tradição: entregar a alguém; Traição: entregar alguém. O que 
se entrega a alguém aqui é a capacidade de tornar real a experiência da 
criação enquanto produção de diferença, a elaboração de programas de ação 
onde a invenção é necessidade. Quem está sendo entregue aqui são os 
elementos constituídos do poder enquanto mantenedores de desigualdade, 
nichos de acumulação e propagação do indiferenciado, do mesmo.182  

 Tal grafia se configura por uma traição da história oficial; uma escritura da 

história a contrapelo, em que propomos interlocuções entre palavra e imagem, 

baseadas no campo, de maneira quase delirante. Ou seja, isto não explicitará o que 

acontece, mas como pode acontecer; entregaremos ao outro e não o outro, assumindo 

																																																													
178 BENJAMIN, 1994, p. 224. 
179 LÖWY, 2011, p.22. 
180 BENJAMIN, 1981 apud LÖWY, 2011, p.21. 
181 BAPTISTA, Luis Antonio. Retirado do instigante parecer do professor convidado de nossa banca, elaborado para 
a qualificação. 
182 PIRES, 2007, p.44. Baseado na ideia de encontro, Ericson Pires, na sua tese de doutorado, desenvolverá o 
conceito de tradição delirante. 
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o encontro com o outro como evento de criação. Por conta disso, termos como marujo, 

homem do mar, marinheiro, etc. surgirão, podendo ser indivíduos que conhecemos em 

campo, mas, que respondam aos problemas de maneira distinta. Atentaremo-nos à 

inventividade da prática, não do sujeito, tempo ou local. A ideia, portanto, de 

possibilidade de liberdade, nos faz retornar a Espinosa e Deleuze, reaproximando-nos 

dos conceitos de afeto e afecção, e a Foucault, na resistência que precede ao poder. 

 Além disso, com Deleuze, podemos pensar no agenciamento enquanto “uma 

multiplicidade que comporta muitos termos heterogêneos e que estabelece ligações”,183 

desenvolvendo uma escrita que agencia; e tensiona a escuta de Ribeiro, que “precisa 

ser acompanhada de uma leitura interpretativa de gestos, na medida em que, por 

vezes, nem mesmo a fala chega a ser articulada.”184 Tomaremos os gestos por 

mecanismos audiovisuais enquanto procedimentos de uma montagem 

cinematográfica.185 Já os experimentos imagéticos virão tensionar um suposto 

congelamento que os dispositivos de orla produzem e agenciam por diferentes 

instâncias, meios e agentes. Como procedimento, experimentamos leituras diferentes, 

fundamentadas numa proposta bastante difundida por Didi-Huberman – a montagem 

warburgiana –186 a fim de destacarmos relações que se interferem. Assim, proporemos 

tomar os conceitos de traição, história a contrapelo e infâmia e propor uma escrita que 

não mascare o que acontece em campo, mas não denuncie aqueles que vivem tais 

realidades.  

																																																													
183 DELEUZE; PARNET, 1998, p.84. 
184 RIBEIRO, 2005. 
185 A palavra montagem provém do francês, montage – ou edição (do inglês, edition) – e surge no Cinema em duas 
posições: técnica – em que há o responsável encarregado de operar os instrumentos de corte e montagem, o editor; 
e artística – que se trata da concepção geral de um filme, desde seu planejamento (decupagem), a forma de filmar e 
a montagem propriamente dita, em que o responsável é o diretor. No entanto, este tema não será aprofundado por 
não fazer parte do nosso escopo de discussões, posto que nos atentamos mais ao procedimento de montagem 
cinematográfica do que ao debate. Sobre esta montagem, Deleuze destaca (1984, p.359): “Do começo ao fim do 
filme, algo muda, algo mudou. Entretanto, este todo que muda, este tempo ou esta duração parece ser apreendido 
só indiretamente em relação às imagens-movimento que o exprimem. A Montagem é essa operação que tem por 
objeto as imagens em movimento para extrair delas o Todo, a ideia, isto é, a imagem do tempo.” 
186 MUSEU REINA SOFIA (Website). Na montagem proposta por Didi-Huberman, diferentemente da anterior, não há 
indicações de um jeito específico para montar, mas se observa um pensamento; ou seja, quem monta, desmonta e 
remonta tal prancha, desencadeia um raciocínio. O autor, por sua vez, é leitor de Aby Warburg, que viveu entre 
meados do século XIX e início do XX e também criticou o modo de se pensar a História (no caso dele, a História da 
Arte) e registros visuais, desenvolvendo uma série de experimentos em formatos de montagens, localizadas na sua 
biblioteca em Hamburgo, na Alemanha (atualmente Instituto Warburg, realocado em Londres), onde almejava 
transformá-la num centro de Ciência da Cultura. Em muitos trabalhos, Didi-Huberman evoca este debate, como, por 
exemplo na exposição realizada, em 2010: Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, dialogando com o Atlas 
Mnemosnyne (1924-1929), de Warburg, que se consiste em painéis móveis em que são justapostas imagens 
diversas – um atlas de imagens, ou uma História da Arte sem palavras. Tal ideia nos auxilia a algumas 
experimentações realizadas a seguir, num transbordo do campo pelas práticas de cidade articuladas com os 
praticantes, suas memórias e a própria pesquisa, construindo outro modo de contar histórias. 
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GRAFIA TRAIDORA 

Prólogo 

Um marujo toca fogo e protesta. Reclama contra aqueles que o oprimem, que o 

marginalizam na capital. A massa não escuta. “Vamos colocar a boca no jornal, quero 

ver se eles me escutam”, esbraveja um deles, ajudando. São gritos ensurdecedores, 

mas, também mudos.  

(HO)187 Pela primeira vez os representantes dos pescadores, muitos dos quais não eram presidentes de 
Colônia fizeram ouvir sua voz, discutindo livremente os temas de grande interesse para a categoria, tais 
como: a livre associação e sindicatos, o fim dos incentivos fiscais para as empresas, linhas de crédito ao 
pequeno produtor, o papel da mulher na pesca, a luta contra a poluição do litoral e dos rios, o fim da 
pesca predatória realizada pelos grandes barcos de arrasto em áreas de criação de peixes, crustáceos e 
moluscos, o fim da expulsão dos pescadores de suas praias pela especulação imobiliária, o 
reconhecimento do pescador como produtor responsável por uma grande parcela da produção nacional, 
preço mínimo, o fim da dependência em relação aos comerciantes, a extensão dos direitos trabalhistas e 
de seguridade social a categoria, etc.188 

Na mídia, eles aparecem contidos e bem comportados. No tête-à-tête, são feras, 

querem seus direitos, querem ser ouvidos. Parece que a coisa do fogo dá mesmo 

certo. Outros, em outra cidade, mais de mil quilômetros de distância, pegam as 

cadeiras do bar e fecham a rua. Será que vão se sentar nas cadeiras, na frente do 

asfalto? “Mas aí vai complicar o trânsito”, reclama um motorista. Ali perto, o telefone 

toca: é seu cliente, na surdina, tramando esquemas longe de impostos, longe do 

governo querer expulsá-los dali. 

(NC) (...) eles exigem o que tá dentro da lei deles. Exigem da gente que é esporte, exige do saveirista: 
habilitação, isso ou aquilo. E não tinha, aí prendeu o saveiro, e se ele não se defendesse em tanto 
tempo, ia pra leilão. 

(HO) Ao pescador profissional dedicado à pesca industrial, alguns direitos já eram garantidos em 1967, 
como receber remuneração durante o período de vedação legal à pesca de determinadas espécies 
(conhecido como defeso),189 além da contagem do tempo para a aposentadoria obedecer a regras 
especiais.190 Tais regras para aposentadoria especial são previstas não no Código de Pesca, mas no 
artigo 31 da Lei nº. 3.807, de 1960, abrangendo todos os trabalhadores em condições penosas e/ou 
insalubres. Mas esses direitos não eram estendidos aos pescadores autônomos artesanais. Isso porque 
os pescadores artesanais são autônomos, não sendo partes de um contrato formal de trabalho.191 

																																																													
187 A partir deste instante, trechos retirados da História Oficial (arquivos), serão nomeados HO e das Narrativas de 
Campo, já apresentadas anteriormente, NC. Além disso, as montagens que seguirão têm os créditos explicitados no 
Anexo I. 
188 VASCONCELLOS; DIEGUES; SALES, 2007, p.21. 
189 Ibidem, Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. “Defeso: paralisação temporária da pesca para a preservação da 
espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos 
naturais ou acidentes (...)". 
190 SILVA; LEITÃO, 2012. Por causa das condições de trabalho do pescador, conta-se, para sua aposentadoria, 20 
anos de trabalho e contribuição, sendo cada ano completo referente a 250 dias e não 365 como trabalhadores não-
embarcados. Por essa contagem, os pescadores podem trabalhar menos tempo se comparados ao não-
embarcados. 
191 Idem, p.7. 
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(NC) Eu ouvi dizer que ia tirar os pescadores dali, botar mais pra frente, lá no fundo ia fazer mais 
peixarias. Mas, na verdade, eu ainda não vi a planta. 

(NC) Ali, a gente não tem direito... você viu como é que nós fica ali na roleta ali, né? Eles não deixam a 
gente fazer uma cobertura ali. 

(NC) (...) quando não pagava e o cara dava queixa, aí a capitania prendia o saveiro até pagar, e levava o 
saveiro e pegava outro. 

(NC) (...) a atividade não é segura, pois o local onde é feito o embarque e desembarque não é protegido 
e fica sujeito à aproximação dos navios nas fainas de atracação e das espias, podendo ocorrer acidentes 
com os passageiros e com as catraias. 

(NC) Os catorze permissionários, hoje, que têm licença para trabalhar no mercado, serão relocados para 
outros mercados municipais de Salvador. Cabe a SEMOB (Secretaria Municipal de Obras) a relocação 
desses permissionários. O que vão ser construídos no Rio Vermelho são quiosques e não um mercado 
municipal. 

(NC) Mas tá aí né, o zum-zum-zum, o adiantamento das obras, a expulsão do pessoal do mercado. 
Porque o projeto deles não é pra coisa pequena que nem eu, é coisa maior né, botar os pequenos pra 
fora e botar coisas grandes. 

(NC) A travessia do canal do porto em catraias é atividade conhecida, de utilidade pública e com fins 
lucrativos e faz parte da tradição no Porto de Vitória, no entanto não é reconhecida pelo Estado nem 
pelos dois Municípios envolvidos. (...) A atividade é do conhecimento das autoridades governamentais, 
conforme citado pelos usuários, além do benefício econômico dos catraieiros, como são conhecidos. 

(NC) (...) entrou um político no meio, ‘vamos tombar o saveiro’, aí conseguiram tombar o Sombra da Lua, 
aí conseguiram tombar o Sombra da Lua. Eu sinceramente não entendo o que você ganha em tombar 
alguma coisa 

Montagem A. Corpos em movimento. 
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Montagem C. Quem pegar primeiro, lava. 
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Montagem B. Quem pagar primeiro, leva.  
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Antes do fim 

Retomemos meses antes: eles ainda são convocados para sua atividade mais 

conhecida, são, tradicionalmente, artífices do deslocamento. “E como reza toda 

tradição: é tudo uma grande invenção.”192  

(HO) Está se criando, lenta mas firmemente, uma mentalidade pesqueira no Brasil. Iniciativas 
governamentais de caráter assistencial e educativo, e também empreendimentos privados de 
envergadura, modificam de ano para ano, o quadro estatístico dessa indústria, assinalando constantes 
aumentos na produção de pescado, que alcançou mais de duzentas mil toneladas em 1955.193 

A cidade estava se aprontando para o grande evento anual, mas, dias antes, no ponto 

de ônibus, um homem dormia. No mercado, um restaurante iniciava os trabalhos do 

dia. Os dois homens se davam bom dia, saíam e iam para um dos bares.  

(NC) Ali tudo era o mercado, grandão, uma casa grande, enorme, feito ali em cima daquele 
estacionamento, naquela área ali, naquele gramadinho... Pra cá, um pouquinho, onde tem um coqueiro 
na ponta aí, já passando no meio fio, eram as peixarias, com um balcão grande, enorme, com as 
peixarias tudo dentro. No fundo, era de Olinho. Aqueles bares lá não existiam não, era Rio Móveis, era 
casa de vender móveis tudo, e ali era um condomínio, prédio. Aí depois começaram só com os bar em 
baixo: Cabral... Depois veio com muito tempo... Ali tinha uma baiana (...). 
O velho do mar, colocava sua regata, mas nos observou e saiu. Ele se encontrou com 

uma mulher e foi em direção ao largo. O homem que estava no posto da polícia militar 

e a moça, nitidamente, não eram policiais. Ele estava sem camisa e ela tinha uma 

roupa de vigilância. O espaço, criado para o evento, parecia funcionar como apêndice 

da polícia. Enquanto isso, a prefeitura, depois de quase um ano, precisava fazer os 

retoques: pintar, consertar, arrumar tudo.  

(NC) O Rio Vermelho é arte. É poesia. É o bairro mais boêmio de Salvador. (Voz da narradora). O Rio 
Vermelho manteve sua tradição de ser um lugar boêmio, em que pessoas das culturas variadas, as que 
são de fora e as que são daqui se encontram pra festejar. (Voz de Paloma Amado, filha de Jorge Amado 
e Zélia Gattai). 

No dia seguinte, em conversa com um deles, fomos convocados a ir ao lado de dentro, 

onde três cachorros observavam a chegada em terra firme de um dos barcos. Primeiro, 

eram cinco homens para colocá-lo no espaço entre os barcos; logo depois, chegaram 

mais dois. Ao mesmo tempo, um dos marinheiros brincava e se divertia muito com um 

cachorro dentro de outro barco. Independente quem fosse o dono, todos se ajudavam e 

se apoiavam; não há como um só homem empurrar barcos daquele tamanho. 

Ali mesmo, poucos dias depois, “nós não sabemos de nada”, parecia ter sido o que 

balbuciava aquela bela senhora, negra, de mais ou menos uns sessenta anos. Eles 

nunca sabem de nada; são os últimos. Mas não gritavam ainda, quase emudecidos, 

																																																													
192 MUNDO LIVRE S.A (Música). Trecho de O mistério do samba.  
193 KUBITSCHEK, 1955 apud BORGES, 2008, p.116. 
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murmuravam. Um deles jurava que o boato é que o prédio que estão construindo ao 

lado do hotel seria do prefeito e que a melhoria na área era porque parecia que ele iria 

morar lá. Desconversou, testando-nos se sabíamos da história do local, e, ao 

respondermos com “sim”, perguntamos se talvez seria por esse motivo que ali fora 

criado o local de trabalho deles, num tempo remoto, e ele afirmava serem coisas 

diferentes. 

(HO) Há algumas versões de historiadores para explicar a origem do nome: para alguns, Mariquita é 
uma derivação da palavra Tupinambá “Mairaquiquiig”, que significa “naufrágio” (Filho, 1991); para outros 
“lugar que dá peixe miúdo” (Borges; Brito, 2001), por conta da petitinga – tipo peixe encontrado 
abundantemente em foz de rios. Contudo, o ponto de concordância entre todos eles é que o Largo da 
Mariquita foi o local onde o português Diogo Álvares Corrêa (o Caramuru) alocado na marinha mercante 
francesa, foi encontrado após o naufrágio do navio que o transportava pela costa brasileira em 1510 
(Torres, 1961), e deu início a um dos mais antigos núcleos ocupados de Salvador, que foi reconhecido 
oficialmente pelo terceiro Governador Geral do Brasil, Mem de Sá, já em 1557.194 

Mas que era algo que sempre teve apoio da Marinha: “querendo ou não, nós somos 

marinheiros, mesmo não sendo credenciados, mas a Marinha procura a gente e 

respeita a gente.”  

 

																																																													
194 TEIXEIRA, 2015, pp.98-99. 
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(HO) (...) tudo começou quando o Ministro Severo Gomes me perguntou o que poderia ser feito para dar 
uma maior identidade ao produto brasileiro. Ora, uma pergunta assim só poderia dar ensejo a uma 
investigação cuidadosa. E da investigação à constatação de que não se conhecia esse produto cultural 
brasileiro foi um passo. E passo óbvio, pois se você observar bem verá que não há uma maneira 
sistemática de se conhecer esse produto cultural. Não existem indicadores catalogados e 
sistematizados. E os indicadores são peculiares a qualquer realidade cultural. Precisam, portanto, ser 
conhecidos.195 

(HO) Os patrimônios registrados são os bens culturais imateriais reconhecidos formalmente como 
Patrimônio Cultural do Brasil. Esses bens caracterizam-se pelas práticas e domínios da vida social 
apropriados por indivíduos e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade. São 
transmitidos de geração a geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função 
de seu ambiente, sua interação com a natureza e sua história, gerando um sentimento de identidade e 
continuidade. Contribuem, dessa forma, para promoção do respeito à diversidade cultural e à criatividade 
humana.196 

(NC) (...) aqui, além de ser um patrimônio histórico, há mais de 400 anos, que nós temos operado esse 
trabalho aqui, a Codesa chegou aí com esse novo porto, querendo aumentar o porto, e jogou nós pra 
baixo, 100 metros abaixo do nosso ponto da cheia, já fixo ali. 

(HO) O saveiro é a embarcação típica baiana, cantada e declamada, na poesia de Jorge Amado, na 
música de Dorival Caymmi, retratado nas fotografias de Pierre Verger e nas pinturas de Carybé. O 
pedido de tombamento do Saveiro Sombra da Lua foi feito em 20 de outubro de 2010, mesmo dia em 
que o Iphan concedeu à Associação Viva Saveiro o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, por sua 
atuação em prol da preservação dos últimos saveiros da Bahia. O Sombra de Lua é um dos últimos 
saveiros que preservam, na íntegra, as características originais de um saveiro de vela de içar de um 
mastro. Com tijupá e popa torada, possui 12,5 metros de comprimento por 4 de largura. 

(NC) Aqui tem um grupo de cinco que se juntou e animou e aí compraram o saveiro Sombra da Lua, e 
com ele foi que a gente criou a associação – mas associação também tá meio derrubada – (chamaram) 
um mestre, senhor de idade que era acostumado a fazer a compra dele, vender, homem de negócios, 
eles achavam – nenhum deles tinha tradição do barco, dos cinco que compraram. 

(HO) Inserido no Projeto Memória Viva criado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sob a 
iniciativa do secretário Jorge Alencar, na gestão do prefeito Paulo Hartung, este trabalho tem por núcleo 
depoimentos de catraieiros da baía de Vitória. Daí seu título. Além de informações colhidas aos 
catraieiros ouviram-se também pessoas que usam ou usaram botes para a travessia de nossa baía, e 
alguns informantes nos estaleiros da Glória e Praia do Suá. O material bibliográfico foi levantado em 
jornais, processos judiciais e obras, de historiadores ou não, que trataram do assunto. Com os dados 
bibliográficos buscou-se dar profundidade histórica ao tema, ao sabor de registros que refluem de outros 
tempos como se fossem marolas de história.197 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
195 MAGALHÃES, 1976a, p.2 apud ANASTASSAKIS, 2007, p.2. 
196 IPHAN (Website). 
197 NEVES; PACHECO, 1995, p.9. Trecho retirado do trabalho Coleção Memória Viva: Os Catraieiros da Baía de 
Vitória. 
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Sem mapas 

O grupo deles passou a se reunir, na surdina, num espaço improvisado. Juntaram-se, 

organizaram-se e começaram a reivindicar. Dificilmente, tanto nós quanto vocês, 

descobriremos onde eles ficam, porque estão sempre mudando. Precisamos saber, 

aliás? Um dia é na casa do marujo barbudo; noutro, do mais novinho. Mas, na maioria 

das vezes, pasmem, é na igreja. E olhe que nem todos são carolas, poucos vão a 

missas ou cultos, mas todos acreditam em Deus. No dia a dia do trabalho, eles ainda 

se reúnem naquele antigo lugar que ainda não conseguiram demolir. Talvez por 

questão de tempo. Eles não são mais tão bobos, já estão calejados: sabem quando 

ceder e fazer acordos.  

(NC) Há coisas que não adianta. É igual misturar óleo e água. Não é possível continuar com este 
catraieiro. Ou se fica com o catraieiro ou com o porto. 

Mas já conseguiram inventar um espaço para cobrarem seus serviços; criaram seus 

argumentos para a sua paisagem e existência; criaram seus modos diferentes de se 

associarem, mantendo ainda suas individualidades; criaram seu entorno, pois sabem 

tudo o que acontece ao seu redor, sabem improvisar e com quem improvisar; já fizeram 

tanto que criaram leis para eles.  

(NC) Na falta dos ônibus, muita gente se valeu dos botes para atravessar da ilha ao continente, deixando 
mais do que claro a carência de um sistema de transporte aquaviário que atenda esta imperiosa 
necessidade do povo capixaba (...). 
 
(NC) Agora, todos os dez catraieiros trabalham em horários definidos e o dinheiro arrecadado vai para 
um caixa único (...). 

Contudo, tem momentos que é preciso parar, convenhamos. Há alguns outros – muitos 

sangue-novos – que também ajudam a criar: tem um indivíduo que os acompanha, 

antigo marujo, boa-praça, que já inventou muita moda tentando fazer o escape deles, 

de produto com o nome deles para todo mundo se lembrar, querer comprar e ajudar, 

até parceria com supermercado e coisas assim.  

Não estamos falando de peixe, veja bem, isso não. Os caras têm a lábia e já tem gente 

“um pouco mais inteligente” ajudando eles. Vocês até conseguem fazer um telefonema, 

conversar com ela, se organizarem. São tramas difíceis de mapear – precisamos, 

aliás? –, mas, quando necessitam, eles aparecem, de algum jeito. Disseram que eles 

não conseguiriam sobreviver – quanta gente fala isso –, mas eles seguem firmes e 

fortes, aliás.  
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Movimentos, gestos, práticas198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpos em labuta 

No fim, não há fim. A luta continua. A sobrevivência é diária. Eles labutam com o corpo. 

Eles gritam, ensurdecem, porque estão para serem expulsos. E foram. E parece que 

agora agregaram simpáticos à causa. Eles se juntam na internet, brigam, produzem 

imagens e vão para a rua. Protestam. “É um absurdo o que fizeram com eles... O que 

fazem com eles.”   

Tem um homem do mar que também esbraveja. Ele já rodou muito com seus amigos, 

ajudou muito eles. “O que pode ser feito agora?”, perguntaram para ele. E ele 

respondeu “já está sendo feito, você não vê? Eles são velhos, mas sobrevivem. Tem 

gente por perto que já tá ajudando. 

																																																													
198 Ao abrir o DVD, tem-se a Montagem de Montagens, que consiste na junção de várias montagens realizadas 
durante este percurso, no formato de linha do tempo. Caso haja algum problema técnico, há ainda a possibilidade de 
visualização através do seguinte link: https://youtu.be/j2xKzQPr5hA. 
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3.3 URBANISMO COMO CAMPO EM EXPANSÃO 

 Neste momento, passa a ser nossa tarefa esmiuçar relações entre dispositivos 

de orla e práticas de cidade pelo mar, tema central da pesquisa, para que construamos 

uma crítica ao que tem sido produzido, hegemonicamente, no campo disciplinar do 

Urbanismo. Para isso, retomaremos, resumidamente, algumas de nossas constatações 

em campo e outras realizadas posteriormente, e dividiremos este subcapítulo em 

algumas etapas. 

 A primeira delas foi quando destacamos o dinamismo das relações elencadas na 

pesquisa como importantes para constatarmos a disciplina do Urbanismo enquanto 

ordenadora, mas, ao mesmo tempo, apoiarmos sua expansão, na disputa pelo campo, 

tendo em vista sua amplitude e possibilidades de reverberação, como muitos outros 

urbanistas também já o fizeram. Para isso, articulamos ao debate urbano, 

apontamentos que julgamos serem importantes para compreendermos a vivacidade 

das práticas de cidade pelo mar estudadas, que escapam à rede estratégica produzida 

e agenciada por dispositivos de orla. 

 Num segundo instante, inclinamos o debate à necessidade de serem produzidas 

aproximações que primem pela compreensão dos diferentes agentes do entorno, sejam 

estes os que costumeiramente se fazem presentes na disciplina do Urbanismo, como 

os oficiais da História ou por meio de dados estatísticos. Porém, fazemos, sobretudo, 

uma certa apologia a aproximações que primem por encontros com praticantes, 

usuários, moradores e outras pessoas que, de fato, fazem parte do contexto vigente. 

 Com isso, inevitavelmente, chegamos ao terceiro momento de nossa 

observação, em que abordamos a importância de escovarmos a história a contrapelo, 

questão que fez com que produzíssemos narrações, colocadas em choque com a 

história oficial, posto que essa tem sido, predominantemente, instrumento de produção 

de cultura, identificação, folclorização, exotização e, consequentemente, de barbárie e 

marginalização. Assim, apontaremos nosso debate – que vale a pena dizer, não é 

original ou inovador – para a necessidade de um urbanismo que considere práticas e 

praticantes, por meio de diferentes linguagens e modos de narrar, entre grafias; um 

urbanismo que se contamine com outras disciplinas e saberes diversos; que não 

mascare as realidades em questão, mas que não seja instrumento de denúncia e 

exotização de práticas que sobrevivem nas solas do capital e produzem, por meio de 

seus sujeitos, outros modos de fazer cidade. 
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RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE CIDADE PELO MAR E DISPOSITIVOS DE ORLA 

 Quando nos aproximamos, primeiramente, à catraia e a seus praticantes, os 

catraieiros, pudemos notar a trama complexa que se desenhava. Por um ponto de 

vista, observávamos a prática enquanto sobrevivência cotidiana, pois se apoiava numa 

infraestrutura precária na urbe; por outro, as dificuldades na sua manutenção, pois 

sofriam pressão do Estado, seja por meio da Codesa ou daqueles que viam, 

exclusivamente, o problema da continuidade da prática pelo modo como se 

configurava.  

 Em Vila Velha, observamos a existência de um cais sucateado, com rampas 

escorregadias, paredes quebradas, infiltrações, problemas nas coberturas, excesso de 

dejetos e sujeira. Em Vitória, uma pequena roleta com uma cobertura que comporta, no 

máximo, dois catraieiros e um pequeno banco de madeira na frente. Além disso, a 

atividade que outrora fora principal via de travessia dos moradores e usuários das 

regiões de Paul e do Centro de Vitória, com mais de sessenta barcos atravessando 

diariamente, agora se limitava a doze botes a remo. Mesmo com tamanhas 

desventuras, a prática da catraia ainda fazia o transporte das cidades, construindo 

relações de interdependência, especialmente com os moradores da região de Paul.  

 Ao termos essa configuração em mãos e nos aproximarmos de outras práticas 

de cidade pelo mar, agora pelos mares da Bahia,  com a pesca e saveiro, observamos 

uma situação profundamente semelhante, mas com importantes diferenças que nos 

saltaram à vista e nos fizeram complexificar mais ainda o tipo de cidade que a rede 

estratégica produzida e agenciada por dispositivos de orla tem evidenciado. 

 Na aproximação direta com a prática da pesca, em Salvador, tivemos a mesma 

percepção de precariedade, assombrada por intensos rumores de intervenções que 

primam pelo seu alijamento dos espaços urbanos, sendo condicionados a uma lógica 

de produção de uma orla exclusivista e monetizada, em que o objetivo principal se trata 

de vender a paisagem para um certo tipo de usuário: o turista. Do mesmo modo como 

acontecera com os saveiros, que tiveram suas práticas pulverizadas da capital e foram 

praticamente dizimadas da Baía de Todos os Santos. 

 Percebemos que diferentes formas de resistência199 apareciam, seja por meio de 

disputas pelo espaço e, consequentemente, pela própria atividade, articulada pelos 

																																																													
199 FOUCAULT, 1984b. 
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praticantes. Na catraia, vimos remadores tocarem fogo em pneus e fecharem uma 

importante avenida de Vila Velha, incorporando200 seus direitos, se tornando, cada vez 

mais, senhores de sua razão, reivindicando melhorias. Na pesca, pescadores e 

permissionários passaram a se articular aos movimentos urbanos de Salvador, 

produzindo narrativas outras, distintas das que se construía tanto pelos mecanismos de 

governo quanto pela mídia. 

 Notamos ainda a construção de diferentes táticas201 e desvios pela 

sobrevivência, quando, nos saveiros, também aconteciam outras possibilidades de 

escape, se rearticulando ao contexto macropolítico e ajustando outros modos de se 

comunicarem e de, consequentemente, fazerem seus transportes, mesmo com tantos 

investimentos contrários a sua existência. 

 Todas estas questões puderam ser conectadas por nós enquanto práticas de 

cidade pelo mar: catraia-pesca-saveiro, a partir do conceito de agenciamento,202 

descolando de uma localidade a problemática, relacionando-as a uma questão urbana. 

Ao fazermos tal conexão, compreendemos que há uma predominância no Urbanismo, 

enquanto disciplina ordenadora, de se produzir cidades pelo paradigma capitalístico. 

Este se configura, especificamente em nosso estudo, como um dos dispositivos de orla 

que articulam uma dialética: de um lado, intervenções que primam por uma ideia de 

modernização das práticas, de outro, de preservação; em ambas, as práticas acabam 

por serem completamente transformadas e as questões que de fato importam, como o 

modo que elas sobrevivem, não são incorporadas. 

 Sob o ponto de vista modernizador, os dispositivos de orla primam por uma 

lógica coercitiva que se pauta na eficiência, higiene e infraestrutura, colocando à 

margem práticas e as aliando, fortemente, à turistificação e gentrificação e, com isso, 

elas precisam se adequar a outras normatividades como regulamentações e licenças. 

Do lado preservador, diferentemente, há um suposto intuito de se manter a prática do 

modo como ela está, contudo, articulado a uma ideia folclorizada, transformando-as em 

exóticas. Com essa ideia, pelo outro lado, também, há o enfoque na turistificação, em 

processos que convençam as pessoas a utilizarem a catraia e o saveiro ou comprarem 

aquele peixe, nos discursos de que seriam práticas genuinamente únicas ou 

																																																													
200 RIBEIRO, 2005. 
201 CERTEAU, 1988. 
202 DELEUZE; PARNET, 1998. 
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tipicamente locais. Dessa maneira, resumidamente, vemos uma preservação que 

extingue. 

 Assim, constatamos que há um certo tipo de produção e agenciamento dos 

dispositivos de orla – do qual o Urbanismo hegemônico tem feito parte – que 

desconsidera, fundamentalmente, a dinâmica urbana. Ou seja, há intensos processos 

de congelamento, sejam eles identitários ou culturais, que rejeitam toda a vida que há 

nesses locais, tanto pela simplificação da compreensão visando certo utilitarismo nos 

processos, quanto, provavelmente, dos procedimentos de gestões públicas que 

geralmente se articulam à duração quadrienal.  

 Com isso, evidentemente, destacamos ser bastante compreensível que se 

queira resolver a problemática durante tal período, porém, concluímos que a tentativa 

do Urbanismo predominante em incorporar tais atividades para o seu campo tem sido 

profundamente equivocada e isso precisa ser, cada vez mais, debatido. Fica evidente 

observar que há um momento que a disciplina não consegue alcançar, seja devido às 

articulações serem numa escala muito menor do que as políticas públicas. Desse 

modo, parece-nos, cada vez mais necessário que complexifiquemos a ideia de sujeito, 

não destruindo-a pois sabemos de sua importância enquanto disputa política, mas 

amplificando-a. Sobre isso, vale a pena irmos além do debate macropolítico e 

pensarmos não somente na noção de sujeito, mas de processos de subjetivação,203 em 

que se problematize o que se compreende por subjetividade, esta não enquanto uma 

questão de essência ou identidade, mas, sim, intensas conexões a processos sociais, 

midiáticos, econômicos, culturais, tecnológicos, urbanos, ambientais, etc. 

 Assim, a ideia de uma suposta causalidade se contrapõe a conexões 

rizomáticas, concomitância ou causalidade imanente,204 ou seja, das possibilidades que 

a vida e seu dinamismo conecta diferentes saberes. Uma boa pista se configura a partir 

do que Foucault denomina desmultiplicação casual,205 que consiste em analisarmos os 

acontecimentos a partir das multiplicidades que os estabelecem. Com isso, escapamos 

de um certo presentismo e passamos a analisar processos, não somente estruturas. 

 Dessa maneira, não adentraremos somente à noção de pescador, catraieiro ou 

saveirista, mas, também, aos processos diversos que os constituem enquanto tal, 

																																																													
203 FOUCAULT, 2003. 
204 DELEUZE, 2012 apud FERREIRA NETO, 2004. 
205 FOUCAULT, 2003, p.339 apud FERREIRA NETO, 2004. 
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tendo em vista as transformações pelas quais as práticas passaram. Sendo assim, ao 

nosso ver, não é uma tarefa do Urbanismo produzir questões acerca dos processos de 

subjetivação, mas, diferentemente, complexificar, cada vez mais, os modos como as 

práticas se transformaram e, concomitantemente, os sujeitos, já que a história oficial é 

uma daquelas que os regem. Com isso, uma ideia de identidade interior dá lugar a 

processos permanentes pelos quais os praticantes e as práticas passam. 

 

ENCONTRO EM TORNO DA PROBLEMÁTICA DA APROXIMAÇÃO  

 Nossa aproximação às práticas de cidade pelo mar aconteceu de um modo 

muito distinto do qual a disciplina tem se pautado, na maioria das vezes. Primamos 

pelo encontro com o outro, mas, também, na composição do outro. Tomando o 

conceito espinosiano de que afetos nos produzem bons e maus encontros,206 

buscamos utilizá-lo em torno de uma metodologia que, mais do que nos limitar a uma 

ideia de encontro como dois vetores que se chocam, relacionamo-no aos conflitos das 

diferenças e à construção de uma escrita sobre o outro. 

 Assim, o trabalho empírico que desenvolvemos partiu de investigar se os 

praticantes da pesca, em Salvador, sabiam o que estava prestes a ocorrer na orla do 

Rio Vermelho. Com isso, nos aproximamos dos pescadores, durante seis meses, sem 

uma ideia precisa de como seria desenvolvida a escrita, mas nos atentando ao que os 

interlocutores nos diziam. A partir disso, a expansão à prática dos saveiros, através de 

dois breves encontros e o retorno às catraias, fez com que pudéssemos desenvolver 

uma narrativa de campo elaborada sob o viés de análise, a partir de dados históricos, 

geográficos e sociais. 

 Tal procedimento fez com que nos afastássemos, de certa forma, ao modelo de 

aproximação predominante na disciplina do Urbanismo: diagnósticos que chegam ao 

contexto de modo muito distante e afastado do campo empírico. Evidentemente que, 

como qualquer metodologia que fosse realizada, também trabalhamos como editores, 

recortando falas específicas e conduzindo o leitor à nossa argumentação. Fizemos 

mão, aliás, de imagens produzidas em campo e outras recortadas de arquivos próprios. 

Sobre isso, não foi intenção do trabalho produzir uma discussão específica, mas evocar 

imagens como possibilidades e não formas nelas mesmas. Contudo, tentamos deixar 

brechas para que também pudessem ser contadas outras histórias, fazendo apologia à 

																																																													
206 DELEUZE, 2002, p.128. 
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abertura e encaminhando a discussão para a necessidade de pesquisadores 

comporem suas próprias metodologias. 

 No momento em que nos inserimos, tal qual pesquisadores que detêm memória 

do campo, e produzimos, neste capítulo, uma outra narrativa, reivindicamos uma 

escrita que não revele, mas desvele vidas e produza outras formas de contar a 

problemática urbana acerca da existência das práticas, abrindo, assim, uma discussão 

ética sobre o papel do pesquisador de cidade. Passamos a questionar nossos próprios 

métodos de pesquisa, sedimentados no Urbanismo hegemônico e campos afins, que 

cada vez mais primam por denunciar os modos de sobrevivência dessas vidas, 

perdendo de foco as possibilidades criativas das práticas. 

 Mesmo que os saberes aproximados também possuam suas durezas, a 

aproximação a campos como a Antropologia e Filosofia foi fundamental para 

desestruturar um pouco a formalidade canônica que tanto é desenvolvida dentro do 

campo do Urbanismo. Na realidade, o tensionamento ocorre ao colocarmos campos 

em choque com o que se conta pela história oficial, que, como dito anteriormente, 

prima, na maioria das vezes, pela construção de culturas e identidades do sujeito. 

Assim, convocar sujeitos sem rosto, que, minimamente, confundam aqueles que se 

utilizam deste trabalho, foi uma das principais metas da pesquisa. Independentemente 

de apresentarmos imagens de personagens investigados em campo, a confusão 

identitária faz parte da problematização em torno dos processos de subjetivação, já 

explicitados anteriormente.  

 Com isso, pensamos a disciplina do Urbanismo como muitos outros 

pesquisadores já o fazem: espaço de tensões que mostram a vivacidade urbana. Uma 

disciplina aberta que também se proponha a ser espaço de encontros outros, com 

formas ainda não cooptadas ou sob uma suposta identidade; que lide com as 

singularidades sem, necessariamente, enquadrá-las em um devido contorno. 

Necessitamos, portanto, explorar mais grafias, em que possamos colocá-las 

constantemente em choque, produzindo suposições e dúvidas; jogos de verdade; 

evocando métodos que sejam, consequentemente, desvios:207 

Método é caminho indireto, é desvio. A representação como desvio é portanto 
a característica metodológica do tratado. Sua renúncia à intenção, em seu 
movimento contínuo: nisso consiste a natureza básica do tratado. Incansável, o 
pensamento começa sempre de novo, e volta sempre, minuciosamente às 
próprias coisas. Esse fôlego infatigável é a mais autêntica forma de ser da 

																																																													
207 BENJAMIN, 1984, pp. 50-51. 
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contemplação. Pois ao considerar um mesmo objeto nos vários estratos de sua 
significação, ela recebe ao mesmo tempo um estímulo para o recomeço 
perpétuo e uma justificação para a intermitência do seu ritmo. Ela não teme 
nessas interrupções, perder sua energia, assim como o mosaico, na 
fragmentação caprichosa de suas partículas, não perde sua majestade. Tanto o 
mosaico como a contemplação justapõem elementos isolados e heterogêneos, 
e nada manifesta com mais força o impacto transcendente, quer da imagem 
sagrada, quer da verdade. 

 Nosso intuito foi de criar encontros físicos, conceituais, relacionais; entre 

praticantes e pesquisadores, que apontem metodologias desviantes e tenham como 

meta não uma forma textual, mas uma provocação, advinda em formatos distintos, 

narrativas diversas. Buscamos, a todo instante, compreender o Urbanismo em 

profunda expansão, e, consequentemente, que seus métodos escapem a um modelo 

específico, mas contribuam para um transbordo do campo. 

 

A TAREFA DE ESCOVAR A HISTÓRIA A CONTRAPELO 

 Nesse borrão de fronteiras, discursos, sujeitos, formas etc., temos a história 

oficial como um dos instrumentos principais de construção de verdades. Esta que tem 

se pautado, continuamente, em construir personagens que se enquadrem numa 

sofisticada vertente do capital. Entretanto, se abrirmos os olhos com cuidado, veremos, 

por sua parte, uma investida intensa na exotização das práticas e, principalmente, de 

seus praticantes. 

 Assim, se tornou uma das tarefas centrais desse trabalho produzir uma 

escovação a contrapelo na História; ou seja, produzirmos exercícios que 

problematizam o que se conta enquanto verdade. Ao assumirmos que somos editores, 

em instante algum nos isentamos de operar esta atividade, aliás, acreditamos, cada 

vez mais, que todo trabalho é parcial e intencional, já que sempre se parte de um ponto 

de vista.  

 Dessa maneira, se a história oficial tem sido conduzida aos olhos dos 

vencedores, torna-se, fundamental, observar o que os vencidos têm para nos contar. 

Mais do que essa dicotômica relação, soa-nos prudente colocar o choque entre eles, 

convocando suas diferenças a contarem outras histórias. Por isso, tem sido nosso 

esforço não heroicizar os praticantes, já que, nesse mesmo esquema, não há vilania; 

assim, desejamos invocar o problema de se observar somente um ponto de vista, 

colocando-os em contraponto, mesmo que profiram coisas bastante semelhantes. 
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 Se as sobrevivências vivem às escondidas, não cabe nessa pesquisa uma ideia 

sonhadora que supostamente julga sermos capazes de dar a luz ou a voz a elas, mas, 

colocá-las em antítese ao que se conta de oficial. Ao enxergarmos suas diferenças, 

podemos observar fundamentais pontos de fuga, como o modo objetivo e duro do 

cotidiano, que faz com que os praticantes e usuários articulem respostas rápidas ao 

que lhes é imposto. 

 Desse modo, se o Urbanismo, enquanto disciplina ordenadora, se pauta pelo 

que se conta na História, sendo ambos, portanto, dispositivos criados e agenciados por 

uma trama estratégica de poder – que envolve sujeitos, praticantes, instituições, 

discursos, técnicas, etc. –, e que acaba por selecionar tudo o que deve fazer parte da 

cidade, precisamos construir uma outra prática urbanística que, com um olho na 

história oficial e outro na vivacidade da cidade, se interrogue onde estariam aqueles 

que têm sido colocados fora dessa lógica. 

 Se observarmos a catraia, vemos que a História praticamente não inclui os 

sujeitos e a prática nela e, quando se refere, faz uma composição da mesma enquanto 

paisagem, da mesma maneira como fizeram com o saveiros, em Salvador. Contudo, 

embora memorialista, há de elogiarmos o único registro histórico do que se produziu 

sobre a catraia, a Coleção Memória Viva, organizada pela Prefeitura Municipal de 

Vitória, pois, de certa maneira, há um esforço em contatar os praticantes e, a partir 

deles, compreender um pouco de sua vida e disponibilizar o arquivo publicamente. 

Entretanto, o trabalho não considera a vivacidade de sua sobrevivência, e se atrela à 

prática de maneira praticamente folclórica, heroicizando aqueles que vivem dela. 

 Nos saveiros, infelizmente, a articulação foi intimamente ligada à turistificação e, 

consequentemente, aos interesses capitalísticos. A história que se conta – e que o 

Iphan passa a fazer parte, ao tombar o saveiro Sombra da Lua – é que com a compra 

da embarcação pela Associação Viva Saveiro, de propriedade de cinco empresários, a 

memória foi resgatada e, com isso, os baianos e brasileiros agora podem voltar a ter o 

saveiro. Fica claro que esta história, nesse caso, está sendo contada, estritamente, 

pelos vencedores, os detentores de dinheiro o suficiente para tocarem este projeto, 

mas, ao mesmo tempo, pela coação dos praticantes e usuários da prática, já que 

pensamos na lógica dos dispositivos. Porém, ao nos encontrarmos com o ativista dos 

saveiros que nos mostrou esta outra face da história, a dos vencidos, passamos a 

reivindicar a produção de uma história a contrapelo que, minimamente, questiona: de 
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quem, de fato, é esse saveiro? Ele realmente é público? Quais são os fatores que o 

Iphan leva em conta quando aceita o tombamento de uma embarcação como bem 

imaterial? Pois ele articula o saveiro à paisagem cultural, não a práticas de cidade. 

 Tais questões só passaram a ser percebidas por nós quando articulamos o que 

se conta oficialmente na História – no caso, respaldados pelo Iphan – e colocamos em 

contraponto a outras que envolveram o acontecimento. O congelamento da 

embarcação, na realidade, respalda interesses capitalísticos; esconde toda uma vida 

que regeu aquela prática e a reduz, brutalmente, a uma mera composição da 

paisagem. E mesmo se a museificação fosse dos praticantes, o mesmo ocorreria, mas 

pelo viés de sua heroicização. 

 Aliás, os dispositivos de orla, que agora transformam a paisagem ao redor do 

antigo Mercado do Peixe, atualmente demolido, investem na construção de uma 

história da pesca intimamente ligada a uma ideia de boemia e beleza natural. Na área 

que, anteriormente, continha restaurantes, e que atualmente se transforma em 

quiosques com vista para o mar – onde, inclusive, temos notícias dos nossos 

interlocutores de que os pescadores têm sofrido processos de remanejamento em prol 

de uma área de deque para os restaurantes –, vemos de qual história os dispositivos 

de orla têm se munido para respaldarem sua obra, mesmo que eles sejam operados, 

muitas vezes, pelos praticantes. 

 De maneira semelhante, a prática da catraia, paralisada até o fechamento dessa 

dissertação, passa por uma transformação do lado de Vila Velha, com a Codesa, em 

pano de fundo, como aliada, por meio de diferentes dispositivos de orla, ampliando o 

Cais de Atalaia, além de projetos para melhoria de infraestrutura do Cais de Paul, 

aquisição de motores nas embarcações e cursos de capacitação turística e técnica 

para os catraieiros. 
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CONSIDERAÇÕES  

POR UM URBANISMO CONTAMINADO  

 Essa pesquisa investiu, fortemente, nas relações entre práticas de cidades pelo 

mar – compiladas por modos de fazer e formas de resistência – e dispositivos de orla, 

que se articula enquanto rede estratégica de ações, discursos, aparatos técnicos e 

saberes distintos; criada e agenciada por diferentes atores, inclusive os próprios 

praticantes, configurando assim uma questão urbana que colocamos perante ao campo 

do Urbanismo. Neste, enquanto disciplina ordenadora, sabemos que não cabe a 

intensidade incontrolável do cotidiano, em que são tecidas as práticas, nas ranhuras 

dos códigos; brechas dos saberes; fraturas das relações de poder; desvios e decisões; 

não se enquadram, aliás, em campo algum, pois são vidas em pujança; singularidades 

estéticas; deslizes indiscerníveis, de naturezas diversas. 

 Por serem incapazes de tradução, tais vidas precisam ser produzidas, também, 

em campos de significação, como os que nos esforçamos em criar nestas páginas. 

Essa produção, articulada ao campo do Urbanismo, acaba por contaminá-lo. Dessa 

maneira, pensamos um urbanismo contaminado por práticas de cidade, que se 

diferencia muito de uma ideia de incorporar as práticas para dentro do campo, mas, 

contaminá-lo, no sentido de possibilitar mais aberturas, contatos e transbordos, e 

menos modelizações e produções aceleradas de respostas.  

 Aliás, essa diferença para nós é fundamental. Ao utilizarmos de uma bibliografia 

que convoca pesquisadores a criarem seus conceitos, precisamos tomar bastante 

cuidado nas interpretações e, sobretudo, nos contextos. Temos visto, cada vez mais 

frequente, a disciplina se munir de conceitos que foram propostos enquanto escapes, 

como, por exemplo, táticas de Michel de Certeau. Há correntes que já apostam num 

urbanismo tático, que, ironicamente – posto que a disciplina é atrelada à estratégia – se 

basearia numa ideia de efemeridade, clandestinidade, velocidade, mas que aposta 

numa certa aplicabilidade e modelização, de um modo já bastante conhecido no campo 

da Arquitetura e Urbanismo. 

 Para enfrentarmos isso e tentarmos não cair numa lógica de produção 

urbanística modelizada e detentora da verdade absoluta, carecemos nos colocar 

enquanto anteriores ao processo, e que, como já dito por Ana Clara Torres Ribeiro e 

citado neste estudo – mas, que vale a pena retomarmos – seja uma escuta 

“acompanhada de uma leitura interpretativa de gestos, na medida em que, por vezes, 
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nem mesmo a fala chega a ser articulada.”208 Essa tarefa parece ser bastante difícil, 

mas alguns arquitetos conseguiram e muitos ainda se esforçam para compreender a 

cidade como produção rizomática.209 

Mas dentro da realidade do cotidiano, o urbanismo-arborescência é rompido e 
transformado em rizomas de um fazer cidades, fazer esse pleno de 
complexidade engendrada por processos distintos que vão para muito além do 
próprio urbanismo. 210  

  Ao nos assumirmos enquanto partes do processo e não produtores dele, bem 

como compreendermos que a cidade não para, ou seja, que a vida das cidades 

acontece a todo instante e, enquanto pesquisadores, fazemos parte de um minúsculo 

recorte espacial, temporal, social, ambiental, etc., algumas coisas podem mudar, 

consideravelmente, de configuração. 

 Embora não tenha sido enfoque em nosso trabalho, jamais desconsideraríamos 

que tal debate já fora travado muitas vezes dentro da historiografia do Urbanismo, por 

arquitetos que tentaram se aproximar de campos metodológicos distintos e se colocar 

no local da escuta, como Carlos Nelson Ferreira dos Santos, Sérgio Ferro e Lina Bo 

Bardi, para citarmos alguns exemplos brasileiros.  

 Tais arquitetos se aproximaram de contextos bem mais adversos do que os que 

tivemos acesso, por vezes tentando se colocar um pouco no lugar do outro. 

Conseguiram, em muitos momentos, contaminar, mesmo que em pequena escala, a 

disciplina do Urbanismo. 

Um grupo mínimo de pessoas, porém, já andava cavando um campo novo para 
o exercício da arquitetura. Gente que dizia preferir praticar “de pé no chão” a 
preparar o povo com ideias fluidas [...] Foi assim que chegava de ficar falando 
tanto em realidade sem ir lá ver onde ela estava [...] resolvemos trabalhar com 
as favelas [...] Cansamos de redescobrir a roda, mas pelo menos conseguimos 
algo que fazia o veículo andar de verdade, em vez de meras genialidades de 
prancheta ou de utopias ótimas [...] Estava virando o que chamei, de 
brincadeira, de “antropoteto”.211 

 Mais do que serem, necessariamente, inovadores na Arquitetura e Urbanismo, 

estes arquitetos fizeram inflexões dentro do campo por se atentarem ao que, 

teoricamente, se espera da disciplina: pensar o outro no contexto do espaço-tempo. 

Em algum instante, aliás, parece que o enfoque da disciplina fora sendo direcionado a 

																																																													
208 RIBEIRO, 2005. 
209 DELEUZE; GUATTARI, 1995. 
210 PORTELA, 2015, p.7. 
211 FERREIRA DOS SANTOS, 1980 apud PORTELA, 2015, pp.9-10. 
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outro caminho, diferente, obtuso e escorregadio, e retornar à questão elementar de 

escutar as necessidades do outro nos espaços, parece ser um desafio.  

 Assim, nos deparamos com perguntas basilares: como enfrentarmos a lógica de 

produzir cidade em prol dos interesses capitalísticos? Como contaminarmos o 

Urbanismo com o dinamismo das práticas de cidade, que pouco considera 

infraestrutura, eficiência ou preceitos estéticos? Acreditamos que essa dissertação 

possa contribuir com este debate, pois tentamos, a todo tempo, destituir supostas 

verdades de interesse para o capital. Por conta disso, este trabalho não termina nessas 

páginas. Tendo observado durante o percurso dissertativo a necessidade de 

produzirmos metodologias, encaminhamos uma linha neste sentido. Visamos pensar 

modos de narrarmos práticas de cidade para que compreendamos esses contextos de 

diferentes maneiras, com um intercâmbio de diferentes saberes e disciplinas. 

 Assim, apostamos que para pesquisas em Urbanismo e saberes afins que 

tenham como objetivo compreender a complexidade da cidade contemporânea, se 

torna tarefa primordial, promover choques de diferentes narrativas, para que evitemos 

processos de cooptação imediatos. Pensamos, portanto, um urbanismo que seja 

contaminado, também, por outras narrações de cidade, que problematizem o tipo de 

cidade que tem sido hegemonicamente pensada e produzida. Como um transbordo, 

onde confundamos saberes e áreas, pensamos um urbanismo que considere a escuta 

como principal ferramenta, não a fim de serem dadas as vozes a sujeitos, mas, 

diferentemente, no intuito de serem confundidas as vozes. A confusão não se limita a 

uma experimentação, mas a um choque de diferentes pontos de observação. Com 

isso, não há uma hierarquização vertical ou horizontal, mas transversal, de pontos de 

encontros diversos, com novas possibilidades de conexões, escapes e criações. 

 O que reivindicamos pode parecer utópico, mas, se nos atentarmos a questões 

fundamentais, veremos que o alvo é simples; difícil é o caminho: escaparmos uma 

lógica produtivista de compreender as práticas, seja ela, em nosso caso, atrelada a 

uma indústria da modernização ou da museificação. A tarefa de ouvir o que esses 

sujeitos têm a nos dizer a propósito de suas necessidades – mas, sobretudo, 

discernindo que eles também fazem parte do processo, logo, por vezes, essas serão 

atreladas a dispositivos – já pode nos fornecer um passo adiante.  

 Sabemos que, somado a isso, há questões políticas profundamente sérias, que 

amarram processos e dificultam bastante a continuidade das contaminações. Temos 



 105 

conhecimento de esquemas do Estado e seus aliados mercantis que favorecem certos 

tipos de grupos que se mantêm, por muito tempo, nas estruturas dos poderes vigentes. 

Contudo, se nos atentarmos às micropolíticas, a partes menores, aqui não enquanto 

escala, mas atreladas a esquemas diferentes de estruturas estatais, poderemos pensar 

uma outra composição de urbanismo.  

 A disputa abarca, portanto, um urbanismo sem forma, distinções, identificações; 

mas, também, se apoiando nas estruturas representativas, pois não devemos jogar fora 

o que conquistamos; aliás, nada é de fato colocado fora, mas sempre regurgitado para 

algum interesse. Portanto, se não há o fora, serão os urbanistas contaminados alguns 

– e aqui, ressaltamos a palavra “alguns”, pois não somente eles – daqueles que 

poderão lutar por seu campo; pelo espaço de produzir cidade sem autoritarismo, 

arrogância ou supostos conhecimentos da verdade. Um urbanismo contaminado não é 

feito pelo Arquiteto e Urbanista, mas por todos que, nas ranhuras dos códigos e 

saberes, perfuram este espaço e fazem com que, minimamente, ele seja 

desestabilizado. 
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ANEXO I – LISTA DE FIGURAS 

MONTAGEM A 

Figura 1. Fotografia com modificações realizadas por nós. Ano original: 2013. Autor: 

Carlos Ribeiro; Pedro Bocca; Nilton Souza (Associação Viva Saveiro). Fonte: Biblioteca 

Juracy Magalhães Jr, Rio Vermelho, Salvador (BA). 

Figura 2. Fotografia retirada da internet. Ano original: desconhecido. Autor: 

desconhecido. Fonte: Artes Brasileiras (site). Disponível em: 

http://www.artesbrasileiras.com/#!cermica-ba-e-outras/c363.  

Figura 3. Comunicado de paralisação da atividade dos catraieiros (frente). Ano original: 

2015. Autor: Companhia Docas Espírito-Santense. Fonte: acervo próprio (folheto). 

Figura 4. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. Fonte: 

acervo próprio. 

Figura 5. Fotocópia do jornal A Tribuna. Ano original: 1978. Autor: Ailton Lopes. Fonte: 

Instituto Jones dos Santos Neves. 

Figura 6. Projeto para o Rio Vermelho. Ano original: 2015. Autor: Prefeitura Municipal 

de Salvador. Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador. 

Figura 7. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. Fonte: 

acervo próprio. 

Figura 8. Fotocópia de arquivo. Ano original: 1960. Autor: desconhecido. Fonte: 

Biblioteca Juracy Magalhães Jr, Rio Vermelho, Salvador (BA). 

MONTAGEM B 

Figura 9. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. Fonte: 

acervo próprio. 

Figura 10. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 11. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 12. Projeto para o Rio Vermelho. Ano original: 2015. Autor: Prefeitura Municipal 

de Salvador. Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador. 

Figura 13. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 14. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 
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Figura 15. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 16. Comunicado de paralisação da atividade dos catraieiros (verso). Ano 

original: 2015. Autor: Companhia Docas Espírito-Santense. Fonte: acervo próprio 

(folheto). 

Figura 17. Fotografia retirada da internet. Ano original: 2015. Autor: Edilson Lima. 

Fonte: Jornal A Tarde. 

Figura 18. Fotografia retirada da internet. Ano original: 2015. Autor: Edilson Lima. 

Fonte: Jornal A Tarde. 

Figura 19. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

MONTAGEM C 

Figura 20. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 21. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 22. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 23. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 24. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2015. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

MONTAGEM D 

Figura 25. Fotografia realizada por nós. Ano original: 2013. Autor: Gabriel Ramos. 

Fonte: acervo próprio. 

Figura 26. Fotocópia do jornal A Tribuna. Ano original: 1978. Autor: Ailton Lopes. Fonte: 

Instituto Jones dos Santos Neves. 

Figura 27. Fotocópia do jornal A Gazeta. Ano original: 2003. Autor: Ricardo Medeiros. 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. 

Figura 28. Fotocópia do jornal A Gazeta. Ano original: 1982. Autor: desconhecido. 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. 

Figura 29. Fotocópia de arquivo. Ano original: desconhecido. Autor: Paes. Fonte: 

Centro de Artes (UFES)/Instituto Jones dos Santos Neves. 
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Figura 30. Fotocópia de arquivo. Ano original: desconhecido. Autor: Paes. Fonte: 

Centro de Artes (UFES)/Instituto Jones dos Santos Neves. 

Figura 31. Print screen de site modificado por nós. Ano original: 2014. Autor: Henrique 

Alves. Fonte: Site Século Diário. 

Figura 32. Fotocópia de arquivo. Ano original: desconhecido. Autor: Paes. Fonte: 

Centro de Artes (UFES)/Instituto Jones dos Santos Neves. 

MONTAGEM E 

Figura 33. Fotocópia de arquivo. Ano original: desconhecido. Autor: desconhecido. 

Fonte: Fórum do site Skycrapercity. Disponível em: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=787574. Acessado em 11/01/2016. 

Figura 34. Fotografia com modificações realizadas por nós. Ano original: 2013. Autor: 

Carlos Ribeiro; Pedro Bocca; Nilton Souza (Associação Viva Saveiro). Fonte: Biblioteca 

Juracy Magalhães Jr, Rio Vermelho, Salvador (BA). 

Figura 35. Fotografia com modificações realizadas por nós. Ano original: 2013. Autor: 

Carlos Ribeiro; Pedro Bocca; Nilton Souza (Associação Viva Saveiro). Fonte: Biblioteca 

Juracy Magalhães Jr, Rio Vermelho, Salvador (BA). 

Figura 36. Fotografia com modificações realizadas por nós. Ano original: 2013. Autor: 

Carlos Ribeiro; Pedro Bocca; Nilton Souza (Associação Viva Saveiro). Fonte: Biblioteca 

Juracy Magalhães Jr, Rio Vermelho, Salvador (BA). 

Figura 37. Fotografia retirada da internet. Ano original: desconhecido. Autor: 

desconhecido. Fonte: Artes Brasileiras (site). Disponível em: 

http://www.artesbrasileiras.com/#!cermica-ba-e-outras/c363.  

 

 


