


 

 

  



 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICE DIÓGENES OLIMPIO DOTE SÁ 

 

 

 

 

 

 

Cidade caminhante: 

escritas urbanas e outras feituras com imagens no Centro de Fortaleza/CE 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2020  



 

 

  



 

 

ALICE DIÓGENES OLIMPIO DOTE SÁ 

 

 

 

 

Cidade caminhante: 

escritas urbanas e outras feituras com imagens no Centro de Fortaleza/CE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal do Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Sociologia. 
Linha de pesquisa: Cidade, Movimentos 
Sociais e Práticas Culturais.  
 
Orientadora: Profa. Dra. Glória Maria dos 
Santos Diógenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2020  



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

D763c Dote, Alice Diógenes Olimpio Sá.
    Cidade caminhante : escritas urbanas e outras feituras com imagens no Centro de Fortaleza/CE / Alice
Diógenes Olimpio Sá Dote. – 2020.
    332 f. : il. color.

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, Fortaleza, 2020.
     Orientação: Profa. Dra. Glória Maria dos Santos Diógenes.

    1. Cidade. 2. Imagem. 3. Caminhar. 4. Escritas Urbanas. 5. Fortaleza. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 301



 

 

ALICE DIÓGENES OLIMPIO DOTE SÁ 

 

 

 

Cidade caminhante: 

escritas urbanas e outras feituras com imagens no Centro de Fortaleza/CE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal do Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Sociologia. 
Linha de pesquisa: Cidade, Movimentos 
Sociais e Práticas Culturais.  
 
Orientadora: Profa. Dra. Glória Maria dos 
Santos Diógenes 

 
 
Aprovada em: ___/___/_____.  
 
 

BANCA EXAMINADORA 

 
 

______________________________________________ 
Profa. Dra. Glória Maria dos Santos Diógenes (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

______________________________________________ 
Profa. Dra. Deisimer Gorczevski 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

______________________________________________ 
Profa. Dra. Cristina Maria da Silva 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

______________________________________________ 
Profa. Dra. Cornelia Eckert 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
  



 

 

  



 

 

obrigada,_ 

 
lucinaura e tadeu, que, de tantos modos, possibilitaram que eu chegasse até aqui, entre tantos 

caminhos e descaminhos, vais-e-voltas, mudanças de direções. e não só isso, o que já seria 

muito, como também entenderam e apoiaram essa(s) trajetória(s). a vocês e a também seus 

caminhos, meu olhar carinhoso e orgulhoso. 

 

alysson, com quem essa caminhada tomou outros rumos e sentidos. o mais bonito de um 

encontro é o que se passa não em um ou no outro, mas entre os dois, só pertencendo a esse 

entre. a partilha do nosso coletivo-de-dois e da vida cotidiana tornou tudo mais bonito e, 

quando necessário, mais leve. obrigada, especialmente, pela presença incansável em todo esse 

processo, da seleção à defesa, marcado por tantos sentimentos difíceis.  

 

glória, pois um dos meus maiores presentes desses anos de pesquisa foi essa relação de 

orientação-amizade tão bonita. com você, não foi só aprendizado, mas inspiração e alento. 

invenção de colar lambe, aprender bordado, publicar escritas em pandemia. alegria no décimo 

primeiro. obrigada por abrir caminhos e permitir que eu os trilhasse com autonomia, por 

confiar e ter paciência no meu tempo, por ser mais generosa com meu fazer do que, por vezes, 

eu mesma. 

 

deisimer e cristina, pela leitura disposta e carinhosa do meu texto. sendo duas mulheres e 

pesquisadoras que admiro, isso já seria uma honra para mim. mas vamos além. suas 

considerações também me abriram vias de través não só para a pesquisa, mas para me 

perceber de outras maneiras. com vocês, tomei coragem de acender os vagalumes. 

 

cornélia, pelo aceite em compor a banca de defesa desta dissertação e, com tanta 

disponibilidade, conhecer o trabalho de toda essa trajetória. lembro de vê-la palestrar, no ano 

de 2018, em um auditório da minha cidade. você falava sobre o caminhar. agora, abrilhanta o 

meu ao pousar nele o seu olhar. 

 

marília, você que, mesmo escassos os encontros, nunca esqueço. além de me “iniciar”, com 

tanta doçura, nesse caminho acadêmico, é uma das minhas grandes inspirações. saía 

atordoada de suas aulas, apaixonada e inquietada com o que você colocava em palavras, e 

acho que foi ali que tudo mudou. 



 

 

 

amigos, poucos e bons como no clichê. não os nomeio, mas vocês sabem quem são. obrigada 

por se fazerem presentes e, com isso, sabendo ou não, acalantarem e divertirem os dias. 

obrigada também por compreenderem as ausências. com alguns, mais próximos da vida 

acadêmica, compartilhamos lamentos e pequenas vitórias (mesmo que não entendêssemos 

bem a pesquisa do outro). devo agradecer a você, silas, pela ajuda de sempre com imagens e 

edição dos vídeos dessa pesquisa; e a você, lucas, pelos mapas “de urbanista”. 

 

ada, alba, christian, irapuã, irlys, luís, martinho, professores por quem passei nesses anos de 

mestrado, e com quem fui enveredando ora nas ciências sociais, ora na filosofia e nas artes, 

mas, de todo modo, fazendo uso dessas partilhas em sala de aula para descobrir minha 

trajetória na antropologia. obrigada, colegas da turma de 2018.1 do programa de pós-

graduação em sociologia da universidade federal do ceará, bem como vocês do laboratório 

das artes e das juventudes. acredito que, nessas partilhas, direta ou indiretamente afetamos os 

caminhos uns dos outros. 

 

vocês que riscam a cidade. vocês que vezes sei quem são, vezes não. obrigada por moverem-

se e moverem-nos a, cotidianamente, tentar inventar cidades possíveis. 

 

  



 

 

  



 

 

resumo_ 

No fazer antropológico com a cidade, o caminho se faz ao caminhar. Atraem-me imagens 
nômades, que mobilizam e são mobilizadas pelo movimento: as escritas urbanas (frases e 
palavras que deslizam pelas superfícies citadinas em pixações, estênceis, lambe-lambe). O 
coletivo Narrativas Possíveis, criado em 2017 em Fortaleza/CE, nos colocou no encalço 
dessas imagens, que, por sua vez, provocaram-nos a perceber e pensar a cidade através delas. 
As práticas do coletivo transmutaram-se e confundiram-se com as dessa pesquisa 
antropológica, que busca o encontro com escritas urbanas no Centro de Fortaleza/CE através 
do caminhar. Perceber sua movência impeliu-me a adotar métodos de pesquisa que 
consideram as maneiras pelas quais elas existem e se fazem ver. Habitar os entres, portanto, é 
uma questão de “objeto” e de método. O andar-encontrar-fotografar foi um disparador de 
outros encontros: a contaminação pela qual a cidade procede produziu-me o desejo de 
relacionar-me com ela de outras maneiras, como através do audiovisual e do desenho, além de 
também intervir em suas superfícies. Compreendo, assim, a imagem não somente como 
“objeto”, nem como “representação”, mas como produção. Descobridores e fazedores de 
imagem, inventamos modos de riscar e recriar a cidade ao habitá-la, sendo a própria produção 
antropológica uma via dessa criação. Entre as múltiplas grafias das escritas urbanas, 
fotografia, audiovisual, desenho, intervenção, foi criada uma combinatória de métodos-táticas 
que caracteriza um fazer com imagens, uma invencionática antropológica. Tateio também 
essas linguagens, experimentando novamente os entres e descobrindo algo nas suas dobras. 
Por isso, operando uma “montagem” entre elas, surgiu outra superfície de partilha da pesquisa, 
como uma mesa de imagens onde elas mostram-se em suas relações: 
cidadecaminhante.tumblr.com. Esta dissertação, por um lado, partilha esse caminho de 
pesquisa/implicação na e com a cidade através do fazer antropológico. Por outro lado, através 
das experiências concretas do caminhar, pensamos as maneiras pelas quais as escritas urbanas 
se exercem, acontecem, operam na cidade. Gritos de protesto, recados de amor, desabafos 
íntimos, palavras soltas e mesmo frases sem sentido aparente: mais do que a mensagem 
veiculada nas escritas urbanas, importa o gesto que as cria e que nelas está presente. 
Habitando uma zona de indiscernibilidade entre arte, vandalismo e política, elas parecem 
confundir e profanar tais noções, bem como as prescrições normativas do espaço, enquanto 
passam pelo traçado cotidiano de caminhos e afetos. Os encontros com tais imagens ensejam-
nos o pensar sobre a mistura; a legibilidade que confunde; o anonimato e a coautoria de quem 
vê (e por vezes risca o risco); o jogo entre visibilidade e invisibilidade; a efemeridade e a 
miudeza; a errância; a repetição no espaço e no tempo; a sobrevivência das imagens. 
Passando por tais questões, propomos também que as escritas urbanas configuram um agir 
urbano de potência micropolítica. Percebendo a relação entre o que a escrita urbana faz e o 
que diz, entendemos que o que está em jogo nessas imagens não é somente o que se risca, mas 
o próprio gesto, contido no rastro e nele prolongado, de escrever (n)a cidade.  

Palavras-chave: Cidade. Imagem. Caminhar. Escritas Urbanas. Fortaleza.  



 

 

abstract_ 

 

In the anthropological work with the city, the path is made when walking. Nomadic images 
attract me, which mobilize and are mobilized by the movement: urban writings (phrases and 
words that slide across city surfaces in graffiti, stencils, wheat-paste). The collective 
Narrativas Possíveis, created in 2017 in Fortaleza/CE, put us in pursuit of these images, 
which, in turn, caused us to perceive and think the city through them. The collective's 
practices were transmuted and confused with those of this anthropological research, which 
seeks to encounter urban writings in the Center of Fortaleza/CE through walking. Realizing 
their movement impelled me to adopt research methods that consider the ways in which they 
exist and make themselves visible. Inhabiting the in-betweens, therefore, is a matter of “object” 
and method. Walking-finding-photographing was a trigger for other encounters: the 
contamination by which the city proceeds produced my desire to relate to it in other ways, 
such as through audiovisual and drawing, as well as intervening on its surfaces. Thus, I 
understand the image not only as an “object”, nor as a “representation”, but as a production. 
Images discoverers and makers, we invent ways of drawing and recreating the city by 
inhabiting it, with anthropological production itself being one way of this creation. Among 
the multiple spellings of urban writing, photography, audiovisual, drawing, intervention, a 
combination of methods-tactics was created, characterizing a doing with images, an 
anthropological “inventionatic”. I also feel these languages, experimenting the in-between 
again and discovering something in their folds. For this reason, by operating a “montage” 
between them, another surface for sharing research emerged, like a table of images where 
they show themselves in their relationships: cidadecaminhante.tumblr.com. This dissertation, 
on the one hand, shares this path of research/involvement in and with the city through 
anthropological work. On the other hand, through the concrete experiences of walking, we 
think about the ways in which urban writings are exercised, happen, operate in the city. 
Screams of protest, love messages, intimate outbursts, loose words and even phrases with no 
apparent meaning: more than the message conveyed in urban writings, the gesture that creates 
them and is present in them matters. Inhabiting a zone of indiscernibility between art, 
vandalism and politics, they seem to confuse and desecrate such notions, as well as the 
normative prescriptions of space, while passing through the daily tracing of paths and 
affections. The encounters with such images give us the opportunity to think about the 
mixture; the readability that confuses; the anonymity and co-authorship of those who see (and 
sometimes scratches the scratches); the game between visibility and invisibility; the 
ephemerality and the offal; the wandering; the repetition in space and time; the survival of the 
images. Going through such questions, we also propose that urban writings configure an 
urban act of micropolitical potency. Realizing the relationship between what urban writing 
does and what it says, we understand that what is at stake in these images is not only what is 
written, but the gesture itself, contained in the trail and prolonging it, of writing (in) the city. 
 
Keywords: City. Image. Walking. Urban Writings. Fortaleza. 
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nota aos leitores e caminhantes_ 

 

 

 

 

 

 

Essa leitura pode se fazer acompanhar de uma caminhada por outra superfície de partilha da 

pesquisa:  

 

c i d a d e c a m i n h a n t e . t u m b l r . c o m .  
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tateando caminhos, 

inquietando o olhar_ 
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(des)caminhos de pesquisa 

ou sobre possíveis_ 

 
O real não está na saída nem na chegada:  

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.  

_Guimarães Rosa 

(1994, p. 86) 

 

 Veio de um encontro. O ano era 2017 e o sábado era o primeiro do mês de maio. 

Queria poder contar de uma Fortaleza sob as águas de abril, sob o sol — um sol para cada um, 

como se diz por aqui — de agosto, ou sob a curiosa chuva do caju de outubro; uma cidade 

amarela dos ipês de setembro ou reluzente da purpurina dos carnavais de fevereiro; ou, ainda, 

envolvida pela mística dos janeiros e dezembros que abrem e fecham o ano. Maio não confere 

à capital cearense encanto especial, mas pelo menos vai indo embora a quadra chuvosa na 

cidade, o que, em outros lugares mais ao sul ou ao norte, anunciaria a chegada da primavera 

— aqui ela ainda demora alguns meses a aparecer. Aliás, no Ceará não tem primavera? 

Imagina... 1  Mesmo por essas bandas, as “criaturas de maio”, como nas palavras de 

Drummond (1952), devem carregar algo de quem nasce num tempo de brotar, se não na 

estação, pelo menos no estado de espírito. Num mês desimportante, mas que agora acredito 

ser propício para o que, entre águas e sóis, vem a germinar ou rebentar, era um sábado 

também comum. 

  Éramos dois, nossos corpos parte debaixo d’água, parte dispostos ao sol. Entre um 

gole e outro de cerveja, conversávamos banalidades. Não lembro bem o caminho que nos 

levou a chegar, entre assuntos que se misturam em manhãs como essa, à fotografia. Não a 

“grande” fotografia. Falávamos mesmo era sobre esse hábito de apontar as câmeras de nossos 

celulares, de instante em instante, ao que nos chama atenção (ou que, mais por costume do 

que por surpresa, já registramos sem pensar muito). 

 De céus rosados a paredes riscadas, do mar em tons de verde à chuva matinal, de 

cenas inusitadas a comidas apetitosas, de pessoas amadas a nossos próprios rostos, esses 

“dedos nervosos” parecem tentar “tocar” e levar algumas imagens consigo. Imagens mais ou 

menos irrelevantes, de qualidade técnica razoável, de proposição estética insignificante, 

talvez, mas não era esse o lamento. Na verdade, alimentávamos uma curiosidade em torno de 

tal perseguição, com nossas câmeras, de frases e palavras riscadas na pele da cidade. 

                                                
1 Tomo emprestada a pergunta, na voz do cantor cearense Caiô, também compositor da música “Califórnia 
Never”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D5EwNdFtLEg. Acesso em: 5 abr. 2020. 
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 Alguns dias antes, em 28 de abril do mesmo ano, seguíamos junto à manifestação da 

Greve Geral pelas ruas do Centro de Fortaleza. Debaixo de chuva, tênis encharcados, 

movimentando-nos entre uma e outra ala da manifestação, eu ia fotografando escritas nas 

paredes e portões dos estabelecimentos que fecham as portas quando uma avalanche de gente 

toma as ruas. As inscrições “Greve Geral”, “Fora Temer” e “Temer Jamais”2, marcando as 

superfícies do Centro pelas quais caminhavam milhares de pessoas, somavam-se a outras 

escritas em bandeiras, cartazes e plaquinhas junto aos corpos dos manifestantes. A frase “Meu 

partido é um coração partido”3, em um estandarte vermelho e amarelo que pairava acima de 

um mar de cabeças na Rua São Paulo, foi uma dessas imagens que me tocou, arrastando meus 

olhos com ela. Por algum motivo que não sei dizer ao certo, essa imagem permanece em meus 

olhos até hoje — e é ela que ressurge quando penso nesse dia. 

 Essa grande manifestação, cem anos depois da considerada primeira Greve Geral do 

Brasil, é um daqueles acontecimentos que nos põe fogo nos olhos, quando um algo mais faz-

se ver. À época, o que havia a mim, diante dessas escritas deixadas na cidade, era somente um 

interesse difuso, uma sedução impensada. Eu apenas as fotografava, como nessa Greve Geral 

em que, talvez pela urgência em nós produzida, as imagens no rolo da câmera de nossos 

dispositivos móveis proliferam-se à maneira como multiplicam-se os encontros com as 

escritas nos muros. 

Naquele sábado de maio, alguns dias depois, a conversa passou por aí. Ele, com quem 

conversava, tinha percebido esse meu constante desvio para um lado e outro da rua, com o 

celular à mão, durante a manifestação. Daí passamos ao cotidiano4, esse dia a dia que, entre 

regularidades e banalidades, não deixa de nos inquietar o olhar. Se acontecimentos como as 

manifestações políticas o aguçavam, era nos percursos cotidianos que se exercia um chamado 

constante, sossegado e silencioso, a imagens aparentemente incautas, que poderiam passar 

facilmente desapercebidas aos automatismos dos deslocamentos apressados em meio à 

miríade de imagens da cidade. 

 É esse chamamento, atraído por coisas que não pretendem, que me faz caminhar 

catando o que vive de barriga no chão, como diz Manoel de Barros (2015). O poeta, assim 

como o filósofo Didi-Huberman (2017b), falam dessa inclinação a um olhar para baixo. Nesse 
                                                
2 O “Fora Temer” marca os protestos contra o governo Michel Temer, tendo início com o golpe-impeachment 
sofrido pela presidente Dilma Rousseff, em 2016. 
3 A frase faz parte da música “Ideologia”, composição dos cantores Cazuza e Roberto Frejat (1988). 
4 Embora entenda que “cotidiano” ou “vida cotidiana” sejam conceitos sociológicos, opto por não desenvolvê-
los aqui. Quando me referir ao “cotidiano”, ao longo do texto, tratar-se-á de uma acepção que parte da vulgar, 
tomando-o como o que se sucede habitualmente no dia a dia, mas que compactua com o proposto por Machado 
Pais (1986) e Michel de Certeau (1994): o cotidiano como o espaço das trivialidades e regularidades, mas 
também de rupturas, imprevistos, aventuras — em suma, de invenção. 
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último, trata-se uma configuração do próprio corpo, de baixa estatura e míope, a que se junta 

um medo infantil de cair e uma certa propensão à vergonha. Motivos como esses me fazem 

uma dessas pessoas que, mesmo sem perceber, andam olhando para o chão, desde quando 

criança — tímida, quieta e de pouca estripulia. Talvez por esse olhar, foi despontando tal 

benquerença por coisas aparentemente insignificantes, muitas vezes pequenas, passantes, até 

às vias de desaparição — as coisas chãs. 

 
Daí resultou, como que espontaneamente, um conjunto de gestos imperceptíveis 
destinados a concentrar, mais que dissipar, meu campo visual. Julguei então por bem 
transformar essa genérica timidez diante das coisas, essa vontade de fugir ou de 
permanecer numa perpétua atenção flutuante, em observação de tudo que está 
embaixo: as primeiras coisas a serem vistas, as coisas que temos ‘debaixo do nariz’, 
as coisas chãs. (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p. 28) 

 
 Dentre outras imediaticidades e coisas minúsculas da Fortaleza que percorro 

cotidianamente, como plantas que furam as paredes, “ocupadeiras”5,  e tapetes cor de rosa sob 

os jambeiros, sempre ia fotografando essas frases e palavras que, não sabemos como, por quê 

e por quem, também irrompem nas superfícies da cidade e sobre elas se deixam. Muitas 

vezes, postava nos meus perfis pessoais em redes sociais. Noutras, as fotografias ficavam 

guardadas, esquecidas, até. De toda forma, era um gesto banal, simples e despretensioso de, 

antes de tudo, dirigir o olhar ao que nos afeta na cidade. Essas imagens não serviam para 

nada, antecedendo qualquer ideia do que fazer com elas. Não havia “pra quê”. O gesto 

antecedia a finalidade. 

 Fotografava-as quando as encontrava, na tentativa de levar comigo essas imagens e 

não perder aquilo que não é meu, mas me atravessa e, assim, passa a fazer parte da minha 

experiência de cidade. Como diz Didi-Huberman (2018b, p. 19), no encontro com essas 

imagens, trata-se mais de “te ver sem te pegar nas redes da imobilidade. Te ver sem nem 

mesmo querer te ‘ter’, sem nem saber o que eu teria visto de ti. Tua imagem, eu não a 

‘possuo’ então. Mas ela fica em mim. É mesmo ela que me ‘possui’ doravante”. 

 É como se no encontro com essas imagens — encontro que às vezes faz-se num olhar 

que passa, às vezes num olhar que se demora — se desse uma tal “apercebença”6, termo 

cunhado pelo autor para falar do entrever das coisas, o fazer-se ver de imagens passantes, 

muitas vezes rastros de acontecimentos minúsculos, imagens que “lampejam” — outro termo 

de Didi-Huberman (2011b) — e deixam uma reminiscência atrás de si, tocando-nos entre 
                                                
5 João Miguel Lima (2019) denomina essas plantas que brotam na materialidade urbana de “ocupadeiras”, 
palavra que brinca com o termo “trepadeira” e propõe uma noção de ocupação. 
6 “Apercebença” é uma bonita tradução do francês “aperçue”. O esforço de tradução passou pela determinação 
de manter-se, assim como no francês, uma palavra no substantivo feminino (DIDI-HUBERMAN, 2018b). Ao 
longo do texto, sempre que usar o termo, será em relação à obra do autor. 
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aparições e desaparições. Uma imagem apercebida, assim, não pertence a ninguém: ela passa. 

Talvez nos carregando com ela, mas passa. 

 Hoje, perguntando-me “quando foi que essa pesquisa começou?”, vou tentando andar 

para trás na memória e refazer um percurso que, entre caminhos e descaminhos, me leva até 

aquela manhã de sábado de três anos atrás. E dela percebo que poderíamos ir ainda mais 

longe: já existiam as práticas que ensejaram a ideia surgida naquele dia (sem a qual, não 

obstante, não teríamos feito tanto delas ou com elas). Chegamos àquele momento de uma 

conversa em que, desenrolando-se uns fios, enredando-se outros, algo emerge — algo que, 

não sendo nada ainda, guarda já um “pode ser”. A iniciativa veio de alguém com o tino de 

enxergar, em práticas banais, algo com potencial de se desdobrar em outras coisas: “por que a 

gente não transforma isso num projeto?”. 

 Foi exatamente essa a frase. Transcorridos esses anos, posso olhar para trás e dizer 

que, certamente, o que nos movia à criação de um “projeto” era aquela inquietação, que não 

sabíamos nomear muito bem, de inventar alguma coisa com essa vontade de estar na cidade e 

de habitá-la de outras maneiras. Querência, querer fazer mobilizado no feito — um gesto, 

como para Vilém Flusser (2014). Para alguns, essa vontade os faz trocar o carro pela bicicleta, 

produzir saraus e festas em espaços públicos, lutar por moradia digna, por exemplo. Para um e 

outro de nós dois, também se processa de maneiras diferentes, mas para nós-dois, para o que 

passa entre nós, que não está nem em um nem no outro, os encontros com as escritas riscadas 

nos muros e demais superfícies da cidade ofereceram os caminhos que seguiríamos. 

Começamos, então, por tateá-los. 

 Chegamos, enfim, a algo para o qual não tínhamos nome, mas sabíamos identificar 

quando víamos porque o sentíamos. Era, também, entre tantos e tantos registros de “coisas” 

diversas na cidade, o que mais fotografávamos. Aquelas intervenções que nos fazem cutucar 

(desde então e até hoje) um ao outro: “olha ali!”, e em seguida repetir na língua as palavras 

que marcam a materialidade urbana, como que para reiterar a sua existência. Não tínhamos 

uma denominação para essas intervenções, mas logo decidimos não nos referirmos a elas 

como “pixação”, “graffiti” ou “arte urbana”, termos que, embora de conhecimento comum, 

indicam categorias singulares de expressões urbanas. Percebíamos que elas estavam em 

algum lugar entre essas categorias, mas talvez não fossem nem uma coisa nem outra, ou às 

vezes uma mistura entre elas. 

 À época, o fascínio por elas produzido estava muito nesse não-saber que carregam, 

instaurando sempre um espaço de dúvida, um vazio que nos inquieta e nos mobiliza a pensar 

essas imagens e a cidade através delas — interesse antes de quem habita do que de quem 
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pesquisa a cidade. Os encontros cotidianos com essas frases e palavras, em vez de irem 

sanando as questões que nos levantavam, foram atiçando-as, nos levando adiante, como que 

provocando outros deslocamentos — dos passos e do pensamento, simultaneamente. 

 Assim, em torno dos encontros com essas imagens, surgiu o Narrativas Possíveis7, 

primeiro como um projeto, depois como um coletivo (um coletivo de dois, mas como cada um 

de nós já é vários, dois é muita gente8). Surgido entre mim e o artista Alysson Lemos, 

costumamos dizer que partiu de um certo “desejo de cidade”9 que, em cada um de nós, dava-

se de maneira diferente. Em mim, já há alguns anos, crescia uma atração (“paixão” é a palavra 

que uso ao falar sobre isso) pela cidade que não sabia explicar muito bem, mas que se 

expressava na atração pelas manifestações políticas, festas e carnavais de rua, no desafio de 

aprender a andar de bicicleta, no primeiro banho de mar na Praia de Iracema 10 , e, 

simultaneamente, em um interesse acadêmico nascido nas discussões sobre cidade na área do 

urbanismo11. Já ele, palhaço, ator e produtor cultural, tinha a rua embolada em seu fazer 

artístico. Da época dos malabares nos semáforos aos espetáculos de teatro de rua, passando 

ainda pela participação em movimentos de ocupação12, em muito suas experiências de cidade 

eram diferentes das minhas. Em algum momento, esses percursos singulares entrelaçaram-se 

na criação de algo outro, o coletivo. 

 Partimos daquela prática que já nos era costumeira: fotografar frases e palavras que 

encontramos, em percursos cotidianos, nas superfícies da cidade de Fortaleza. Essas imagens 

passaram a ser compartilhadas, com indicação da rua onde foram encontradas e da data do 

registro, nas páginas do Narrativas Possíveis em redes sociais. Abriu os caminhos um “O 

Temer é mó paia”, fotografado na Av. da Universidade, no bairro Benfica13. Esse parece ter 

                                                
7  Conferir em: instagram.com/narrativaspossiveis; facebook.com/narrativaspossiveis; 
flickr.com/narrativaspossiveis. 
8 Tomo a liberdade de me inspirar em Deleuze e Guattari (2011, p. 17), que abrem o primeiro volume de Mil 
Platôs assim: “escrevemos O anti-Édipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita gente”. 
9 Embora não desenvolva o “desejo” como conceito nesse trabalho, resolvi trazer essa expressão por ter sido, 
desde o início das atividades do coletivo, tantas vezes falada por nós para explicar o que nos mobiliza e o que 
fazemos. 
10 Praia de Iracema é um bairro de Fortaleza, mas também designa a sua praia. Essa, popularmente, é dividida 
em algumas áreas e nomes, dentre as quais, por exemplo, a conhecida Praia dos Crush. 
11 Curiosamente, comecei a retomar leituras e discussões da área de Arquitetura e Urbanismo, curso que 
abandonara há cerca de quatro anos. Como ao final de 2016 estava finalizando graduação em Administração, 
também tentava articular esse interesse à área — o que durou somente o tempo levado a concluir tal formação. 
Logo depois, em 2017, já cursando algumas disciplinas na modalidade de “aluno especial” na graduação de 
Ciências Sociais, no intuito de fazer a seleção para o mestrado, meu interesse acadêmico foi confluindo para as 
áreas da Sociologia Urbana e da Antropologia Urbana. 
12  Refiro-me aos movimentos de ocupação de escolas secundaristas, universidades, órgãos públicos que 
estouraram entre 2015 e 2017 no Brasil. 
13 Benfica é um bairro considerado universitário, boêmio e cultural. É marcado pela presença de alguns campi da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), além do Instituto Federal do Ceará (IFCE), sedes de partidos políticos de 
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sido um prenúncio do que eu encontraria, tempos depois, nessa pesquisa. A ela seguiram-se 

centenas de escritas que, à medida que nos envolvíamos com o que acabávamos de inventar 

para nossos dias, passavam também a “aparecer” cada vez mais em nossos percursos, 

indicando que elas nos convocam como as convocamos (DIDI-HUBERMAN, 2010). 

 
Imagem 1 - O Temer é mó paia_ Av. da Universidade_ Benfica_ 12/05/2017_ 

 
 

Ao longo desses anos, passamos por algumas denominações ao nos referimos a elas, 

na tentativa de respeitar a maneira como se fazem existir na cidade, acolher sua 

indeterminação e não as encaixar previamente em uma categoria muito delimitada. Primeiro, 

falamos em “intervenções gráficas urbanas”, mas percebemos que essa era uma denominação 

tão teoricamente forjada que nem nós nos acostumávamos a chamá-las assim. Depois, 

passamos a “escritos urbanos” e, agora, decido-me por chamá-las de “escritas urbanas”. Para 

além de pensar nas questões da escolha de uma denominação no feminino, e não no 

                                                                                                                                                   
esquerda, bares e festas. Não à toa é, atualmente, um dos polos carnavalescos de Fortaleza, com destaque à Praça 
da Gentilândia. Além disso, concentra muitas construções antigas, pelo que é considerado “histórico”. 
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masculino14, a opção por escrita, e não escrito, também se justifica no sentido de que escrito 

refere-se ao que se escreveu, ao que se encontra escrito — como um “isso foi”. Diferente é o 

efeito que alcançamos com escrita, enquanto ato e efeito de escrever, ou seja, escrita é o gesto 

de escrever e também o rastro deixado. Quando falamos em escrita, remetemos a algo que 

está acontecendo. 

Com essa denominação, refiro-me, então, às frases e palavras riscadas nos muros, 

paredes, postes, lixeiras, orelhões15, placas e outras superfícies da pele da cidade. Em 

diferentes técnicas — como pixação16, estêncil17 e lambe-lambe18 —, povoam a materialidade 

urbana com gritos de protesto, recados de amor, desabafos íntimos, dizeres irreverentes, 

palavras soltas e mesmo ditos sem sentido aparente. Nessas imagens — imagens que são 

também escritas — importa não só a mensagem veiculada, mas o gesto pelo qual elas existem 

e fazem-se ver. Assim, para além do que se escreve, essas imagens indicam que se escreve 

(n)a cidade — gesto que diz por si só. Como discutiremos melhor ao longo do trabalho, 

pensamos as escritas urbanas, portanto, considerando a “escrita” tanto nos seus traços gráficos 

visíveis quanto no gesto que a torna possível e que nela permanece invisível, mas faz parte da 

imagem, ou seja, ao mesmo tempo gesto e rastro que ensejam e compõem uma imagem19. 

 A seguir, algumas escritas urbanas fotografadas pelo Narrativas Possíveis20. 

  

                                                
14 Agradeço às professoras Deisimer Gorczevski e Cristina Maria da Silva, que, em ocasião da banca de 
qualificação deste trabalho, provocaram-me o questionamento sobre o porquê de eu ter escolhido uma 
denominação no masculino (“escritos urbanos”) para me referir a essas imagens. 
15 “Orelhão” é o nome com o qual se consagraram, no Brasil, as cabines de telefones de uso público, sendo o 
apelido usado, inclusive, oficialmente (orelhao.arq.br). Por isso considero não haver problema em assim me 
referir a eles ao longo do texto. 
16 “Pixação” é a denominação conferida, no Brasil, às intervenções ilegais na materialidade urbana, comumente 
realizadas com tinta spray. Adiante, falaremos mais sobre a pixação e as escritas urbanas. 
17 Os estênceis são intervenções que se utilizam de moldes recortados e tinta (comumente, spray) para aplicar 
frases e desenhos na materialidade urbana. 
18 Por lambe-lambe designa-se tanto a técnica como os cartazes, com frases, desenhos, fotografias, artes gráficas 
etc., afixados geralmente com uma espécie de cola caseira. 
19 Buscando uma denominação que não prenda essas imagens em uma categoria restrita, assumo o risco de cair 
no demasiado vago. Falar em escritas urbanas é, certamente, falar de algo muito amplo: “tudo cabe”. A 
denominação que encontrei pode se referir, também, a outras imagens/escritas da, na e com a cidade de 
Fortaleza. De fato, elas me interpelam em campo, para além daquilo que tenho assinalado como o que me 
mobiliza à busca. De algum modo, elas estão entremeadas a esse texto. Ainda assim, considero necessário fazer 
esse esforço de delimitação, através do qual reitero minha decisão em seguir aquilo com o qual o Narrativas 
Possíveis vem trabalhando ao longo dos últimos anos, entendendo, por outro lado, que declinando de tal esforço, 
não conseguiria me debruçar sobre coisa alguma. 
20 Apresento-as na forma de “montagens” por considerar significativo o percurso traçado pelo coletivo nas 
superfícies do “virtual”. A muitos, ele apresentou-se pela interface das redes sociais Facebook e Instagram. 
Entendendo o efeito de continuidade no “rolar” a página do coletivo no Instagram, decidi que a mesma legenda 
poderia referir-se a essas três páginas onde trago, inicialmente, printscreens da página do coletivo no Instagram 
(um com as primeiras postagens e outro com as mais recentes), e, por último, uma “montagem” que reproduz tal 
interface, mas na qual me permito escolher algumas das escritas urbanas pelas quais, por um motivo ou outro, 
tenho especial apreço. Insiro, ainda, um QR Code para que esse passeio possa seguir em outra superfície. 
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Imagem 2 - Algumas escritas 
urbanas fotografadas pelo 

Narrativas Possíveis_ 
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Ao apontar a câmera do seu 
celular para esse QR Code, você 

será direcionada/o à página do 
coletivo no Instagram 

(@narrativaspossiveis).  
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Mesmo que aparentemente fixas, pois marcam a materialidade urbana que parece 

“imóvel”, as escritas urbanas surgem como aparições passantes, nos convocando a caminhar a 

sua cata. Se, decerto, uma certa edificação não desaparece de uma hora para outra (e até 

mesmo isso pode ser questionado), nada garante que os riscos que a marcam também tenham 

assegurada sua permanência no tempo. Hoje elas parecem “fixas” ali; amanhã podem ter 

sumido; depois de amanhã pode ser que outra surja no mesmo lugar, ou em um quarteirão 

adiante. De localização e duração indeterminadas, essas imagens também “passam” por não 

ser óbvio o tipo de visualidade que ensejam na cidade: não as encontramos como quem vê um 

outdoor ou uma vitrine. Assim, elas podem até permanecer na mesma superfície hoje, amanhã 

e depois de amanhã, mas não é sempre que conseguimos vê-las, somente quando elas nos 

piscam. É comum, por exemplo, descobrirmos pequenas escritas como essas somente ao 

percorrermos um mesmo caminho inúmeras vezes; ou encontrarmos, na rua em que um amigo 

mora, uma escrita que ele nunca havia visto; ou, ainda, deixar passar escritas que conhecemos 

(ou mesmo que fizemos) sem vê-las. 

Essas imagens, que podem ser entendidas como rastros da vida urbana, procedem 

como aparições fugazes e descontínuas, dando-nos pistas sobre o que defende o antropólogo 

Etienne Samain (2012, p. 34), para quem a imagem, toda imagem, é uma passante, “não 

escapa a essa condição originária de errante, ávida, à procura de um destino sem fim, numa 

peregrinação incansável”. Ao longo das experiências do Narrativas Possíveis, fomos 

percebendo que o movimento que as escritas urbanas convocam trata mais de seguir indícios 

aparentemente insignificantes e negligenciáveis (GINZBURG, 1989). Elas não se dispõem à 

nossa espera, à nossa ânsia (científica) de inspeção. Não são como “objetos” que colhemos e 

dispomos sobre uma mesa, sob uma lupa, para dissecá-los. São imagens nômades, que 

habitam os entremeios sem se fixar. Colocamo-nos em movimento para seguir o que brota 

precisamente dos entremeios e nas suas superfícies deslizam, caminhando também no tempo. 

 Falamos, assim, de imagens “superficiais”, mas que operam como “inscrições”. A 

materialidade urbana é como que fissurada pelo que marca sua pele. Por isso, em vez de 

pensarmos na cidade como mero “suporte gráfico”, um contêiner isento, uma tela branca, 

pensamos em uma tal pele, uma superfície, que se faz junto à intervenção, ambas porosas uma 

à outra. Recusando uma dicotomia superfície/profundidade, pensamos nessas superfícies onde 

se risca como uma pele, algo que, longe de ser um invólucro impermeável, é ao mesmo tempo 

dentro e fora, superfície onde se toca e se inscreve. 
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 É, mais uma vez, Didi-Huberman (2017b) quem nos dá as pistas para entender o valor 

das imagens superficiais, ou, dito de outro modo, das cascas, essas que se fazem emergir, 

como aparições, no olhar que as toca: 

 
Podemos pensar que a superfície é o que cai das coisas: que advém diretamente 
delas, o que se separa delas, delas procedendo, portanto. E que delas se separa para 
vir rastejando até nós, até a nossa vista, como retalhos de uma casca de árvore. Por 
menos que aceitemos nos abaixar para recolher alguns pedaços. A casca não é 
menos verdadeira que o tronco. É inclusive pela casca que a árvore, se me atrevo a 
dizer, se exprime. Em todo caso, apresenta-se a nós. Aparece de aparição, e não 
apenas de aparência. (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p. 70, grifo do autor) 
 

 As escritas urbanas, aparentemente apenas marcas superficiais, estão entre a inscrição 

e a casca que cai, entre a presença e a ausência, entre a aparição fugaz e a sobrevivência. Não 

à toa, vemos com Flusser (2010, 2014) que escrever é um gesto que grava, ou seja, que opera 

uma inscrição, na tentativa de penetrar em uma superfície. Hoje não fazemos incisões nas 

superfícies em que escrevemos (como o papel, mas também como a parede), mas operamos 

sobrescrições. Ainda assim, para o autor, todo texto escrito é inscrição, e o gesto de escrever 

não cobre a superfície, entra nela. Assim, é como se as escritas urbanas, habitando superfícies 

citadinas, nelas esboroassem camadas de tempo, operando entre aparências e inscrições: 

passam, se esmaecem, são sobrepostas por camadas de tinta branca ou de outras intervenções, 

reaparecem descortinadas ou enfraquecidas, como se aparição e desaparição fossem partes da 

mesma imagem. 

Isso indica algo da sua singular propensão ao movimento no espaço e no tempo e, 

portanto, configura um modo de olhar. “Não se percebem absolutamente as mesmas coisas se 

ampliamos nossa visão ao horizonte que se estende, imenso e imóvel, além de nós; ou na 

proporção que se aguça nosso olhar sobre a imagem que passa, minúscula e movente, bem 

próxima de nós”, como diz Didi-Huberman (2011b, p. 115, grifos do autor). Elas meio que 

vagam pelas superfícies citadinas, sem se fixar num pedaço de muro, por exemplo, ora 

repetindo-se em paredes, postes, portões em demais superfícies de diferentes bairros, ora 

desaparecendo aqui para reaparecer ali, ora ali permanecendo mas escapando ao nosso olhar... 

Ainda que passantes e efêmeras, no entanto, as escritas urbanas ainda podem ser “lascas de 

pele, carne germinando” (2017b, p. 72), como algo que, ao ser escrito numa superfície, nela 

também se inscreve, mesmo que para logo abandoná-la, tornando-se talvez uma marca 

invisível, mas ainda uma marca — como a lembrança de um toque na pele que o guarda. 
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Assim, elas nos pedem e provocam uma maneira de caminhar: como quem segue os 

mais ínfimos indícios, olhando para o chão, torneando postes, agachando-nos frente a lixeiras, 

auscultando orelhões, detendo-nos diante de riscos fantasmáticos, examinando mais de perto 

paredes apinhadas, distanciando-nos para dar espaço ao que precisa. Essas imagens, por 

vezes, gritam, tomando toda a altura de um muro; noutras, murmuram, como em escritas 

miúdas, realizadas com marcadores21, ou naquelas em vias de desaparecimento, ou ainda nas 

escondidas em “cavidades” da materialidade urbana. Não há consenso ou alinhamento entre 

elas, que trilham uma plurivocidade de direções e povoam a rua em condição de mistura em 

seus tamanhos, cores, formas, materiais, autores, mensagens, destinatários, intenções. 

 Na pele da cidade escreve-se o que teria sido calado da historiografia oficial, como os 

“Temer carniça”, “Vaza Jato”, “O Lula tá livre, babaca!”. Escreve-se também o que teria 

registro não nos muros, mas nos diários, portas de banheiro e, quem sabe, nas mensagens 

inbox: aquilo que é da ordem do afeto, do íntimo, do confidencial, como um “Tem gente que é 

maior que o mar”, um “Eu odeio te amar”, um “O teu rebolado é foda” ou um simples 

“Existo”22. Com palavras de amor e de indignação, de deboche e de fúria, de protesto e de 

afeto, escreve-se o que na materialidade urbana não teria lugar — qualquer coisa que não 

obedece a uma lógica nem de privatização e comercialização de todo e qualquer espaço, nem 

de classificação das expressões que marcam as cidades. Encontramos, portanto, também o que 

está entre as categorias usualmente utilizadas para classificar as escritas urbanas, bagunçando-

as e vazando das tentativas de sobrecodificação. 

 Assim, ainda naquela manhã de maio em que o Narrativas Possíveis foi criado, 

decidimos evitar impor princípios de classificação e separação sobre as escritas urbanas, seja 

pelo tema da mensagem, pela técnica utilizada ou pela sua localização. Em vez disso, 

queríamos provocar o encontro com essas imagens e, através deles, pensar as maneiras pelas 

quais elas operam na cidade. A coabitação pela qual existem nas superfícies na cidade 

encontra eco nas “superfícies” das páginas do coletivo nas redes sociais, onde vai se 

formando, através dessas imagens, uma cartografia singular de nossos percursos e encontros 

pela cidade, como um “mapeamento da cidade através dos aparentemente insignificantes 

acenos que ela lhe faz” (BRISSAC, 2004, p. 29). 

                                                
21 O marcador de tinta permanente é vendido em papelarias, em diversas marcas e valores, desde os comuns, 
semelhantes aos chamados “pincéis de quadro” (usados para quadros ou lousas brancas), custando cerca de dois 
reais, como as mais sofisticadas Posca, mais utilizadas em trabalhos artísticos. 
22 Algumas dessas escritas urbanas foram fotografadas e compartilhadas pelo Narrativas Possíveis (sendo 
possível encontrá-las nas suas páginas); outras, durante a pesquisa. 
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Um grande “Bolsonaro e Piñera (Chile) Mesma Merda”, pixado no Centro, está ao 

lado de um diminuto “a cidade é sem fim” no azulejo do banheiro de um bar no Benfica, que 

faz companhia a um “Lady Gaga está viva” em um portão da Praça dos Leões, e um “Respira 

que o amor há de ser” num assento de ônibus. A mistura está, portanto, presente tanto na 

maneira como essas imagens surgem a nós na cidade, quanto no modo como são levadas a 

essa espécie de outro “platô” de cidade no virtual23. Assim, as fotografias, para além de meros 

registros, passam a constituir uma outra superfície citadina feita desses mínimos e efêmeros 

rastros colhidos. Além disso, vale ressaltar a decisão de não as complementar com uma 

legenda interpretativa ou reflexiva. Acompanhadas somente da indicação da rua e da cidade 

onde foram encontradas e da data em que foi feito o registro, consideramos que elas 

independem de uma “tradução” do que naquela imagem está escrito, ou mesmo de uma 

“explicação” que as faça existir24. 

 Já naquele início, em 2017, as práticas do coletivo tornam-se indissociáveis dos meus 

fazeres cotidianos e, posteriormente, da pesquisa. É como se, desde então, as escritas urbanas 

fossem configurando, em mim, um outro modo de estar na cidade, um outro olhar, mas 

também um outro estado do corpo em deslocamento, a elas atento e disposto. Com isso, 

Fortaleza também foi como que mudando de rosto para mim, apresentando-se e interpelando-

me através de suas escritas urbanas. Hoje, já não consigo mais andar na rua — seja de 

Fortaleza ou de uma cidade a mim desconhecida, seja “em campo” ou em um percurso 

rotineiro — sem ficar reparando em suas paredes, bisbilhotando seus postes e parando para 

fotografar pequenos achados. Mesmo na rua onde moro, fico mais frequentemente atenta ao 

movimento dessas imagens ao longo dos dias do que, por exemplo, a reformas nas fachadas 

das edificações: uma nova intervenção, uma outra apagada, aquela que, dia após dia, vai 

perdendo sua cor... 

 As escritas urbanas agem como presenças a um olhar que delas já está impregnado, e 

esse, por sua vez, agencia a aparição do que vê, como algo que só surge nesse entre que se 

estabelece entre quem vê e a coisa vista (DIDI-HUBERMAN, 2010). Por um lado, passo a 

enxergar as escritas urbanas cada vez mais nos meus caminhos, e elas, emergindo para mim 

em proliferação cada vez maior, mostram-me que “o olho já está nas coisas, ele faz parte da 

imagem, ele é a visibilidade da imagem” (DELEUZE, 2013, p. 74). Por outro lado, convocada 

por elas e pela cidade que me mostram, também passo a modificar, sutilmente, as maneiras 
                                                
23 Diógenes (2017, p. 129), nesse sentido, refere-se à “necessidade de uma conectividade entre planos de cidade: 
o âmbito do espaço material e a esfera dos fluxos e redes digitais”. 
24 As práticas do Narrativas Possíveis ensejam, em muito, as da pesquisa. No entanto, foi necessário tomar outras 
decisões no trabalho com essas imagens, no âmbito desse fazer antropológico, como falarei melhor adiante. 
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como a habito por conta desses atravessamentos, optando por fazer mais percursos a pé, variar 

as ruas percorridas para chegar a um mesmo lugar, tomar percursos mais longos, pegar ônibus 

em paradas diferentes (um quarteirão a mais pode guardar surpresas), variar as linhas de 

ônibus utilizadas, conhecer bairros que não os costumeiros etc. 

 Esses processos acontecem simultaneamente aos do coletivo. Na instiga de um 

constante pensar a cidade através desses encontros cotidianos com escritas urbanas, o 

Narrativas Possíveis passou a realizar outras atividades, como desenvolver oficinas, organizar 

eventos dedicados a cidade, imagem e artes de rua, e a participar de eventos do tipo25. Essas 

experiências me abriram oportunidades de conhecer outras tantas Fortalezas, bem como 

plantaram e fizeram crescer em mim o desejo de nelas me inscrever de outras formas — para 

além dos passos e da fotografia. As práticas do coletivo logo acolheram e deram vazão a tais 

vontades, primeiramente na criação de intervenções urbanas coletivas baseadas nas técnicas 

do estêncil e do lambe-lambe, durante as referidas oficinas; depois, em independentes 

experimentações e devaneios com tais técnicas, às quais foram se reunindo outras, como 

desenho e colagem manual e digital — experimentações essas que tomavam lugar, 

minúsculas como os motivos necessários para que fossem à rua, como uma interrupção no 

fluxo da (minha) vida cotidiana. Com o tempo, a criação de intervenções diversas na cidade 

— algumas mais e outras menos facilmente lidas como “arte urbana”26 — foi sendo assumida 

como uma prática do coletivo. 

 Embora tudo isso pareça mais “sedutor” do que a nossa atividade inicial, é esse andar-

encontrar-fotografar que nos mobiliza cotidianamente, mantendo-se ao longo dos últimos 

anos. O coletivo não é tanto as oficinas que desenvolveu ou as intervenções urbanas que criou 

quanto esses encontros habituais e banais com as escritas urbanas. Transformar um simples 

hábito — que, certamente, muitos outros habitantes da cidade cultivam — em um coletivo 

não partiu de uma necessidade nem de uma expectativa de chegar a algum lugar (como “ser 

artistas urbanos”). Não imaginávamos, muito menos planejávamos, estarmos, hoje, pensando 

                                                
25 Embora essas situações não constituam o objeto da pesquisa, elas incitam reflexões importantes para a mesma. 
26 Por exemplo, aquelas que se fazem notar pelo investimento em técnicas como lambe-lambe e desenho e pelas 
dimensões em que são realizadas são mais entendidas como arte urbana do que algumas diminutas, dispersas e 
simples escritas em marcador. Além disso, é considerável que o âmbito no qual o trabalho se insere também 
influencia em sua leitura: se foi convidado por uma instituição ou faz parte da programação de um festival de 
arte urbana, é mais facilmente lido como arte, se é feito de forma independente, torna-se mais difícil fixar uma 
leitura. Ainda é necessário salientar que tais interpretações não independem dos sujeitos nelas envolvidos: noto 
que, sendo brancos de classe média, comumente não sofremos interpelações durante as intervenções, mesmo à 
luz do dia, de modo que esse é um considerável fator a influenciar na classificação das intervenções como arte 
urbana ou vandalismo. 
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em maneiras de fazer o que antes apenas fotografávamos. Era só uma querência, uma vontade 

de fazer algo com essa cidade que nos atraía (e metamorfoseia continuamente essa atração). 

 O encontro com aquilo que na cidade nos convoca — as escritas urbanas, nesse caso 

— é, antes de qualquer coisa, uma inquietação dos passos e do olhar, sem a qual o resto não 

existe. Em outras palavras, se tivéssemos abandonado essa prática banal de se deixar 

surpreender por elas em percursos cotidianos, talvez não existiria a instiga de uma oficina, um 

trabalho de arte urbana, uma pesquisa de mestrado27. Se continuamos com essa prática mesmo 

tendo experimentado outros fazeres, é porque é ela que não nos deixa sossegar. Não é algo 

realizado com dia e hora marcados, ou só levado a cabo quando aprovado por uma seleção de 

um edital público, por exemplo. Como um fazer que já é próprio da maneira como habitamos 

a cidade, se dá a todo momento em que colocamos o pé na rua e estamos sujeitos a tais 

afecções. E isso é já um fazer antes dos outros fazeres aos quais ele nos leva. 

 Entre encontros e feituras, vamos criando outras imagens na, da e com a cidade 

também no âmbito da pesquisa. Nesses tempos, entre 2017 e 2019, passo a andar com um 

marcador e, com menor frequência, uma lata de tinta spray. De início, essas ferramentas 

acusatórias do meu desejo apenas fazem-me uma companhia silenciosa; depois, encontro 

ocasião para delas munir-me e inscrever-me, também, nas ruas. Primeiramente, isso acontece 

em situações extraordinárias, em que o comumente desautorizado parece acabar permitindo-

se, como em manifestações políticas e festas de rua em bairros como Praia de Iracema, Centro 

e Benfica. Depois — algo que se intensifica ao longo do ano de 2019, quando também se 

vigora a pesquisa de campo —, pequenas escritas em marcador passaram a habitar, 

timidamente, postes, orelhões, portões e caixas de energia em ruas dos meus traçados e afetos 

de pesquisa e de vida. Quanto mais as escritas urbanas e eu nos convocávamos mutuamente, 

mais sentia vontade (e sentia-me à vontade) para juntar-me a elas também dessa forma. No 

emaranhado entre universidade e rua, invocações artísticas e políticas, essas foram e são as 

minhas pequenas aventuras possíveis nesse momento (como ouvi dizer a artista visual 

cearense Aline Albuquerque28). É também no meio dessas experiências que, estimulada pelo 

que vejo e vivo em campo, me vem a vontade de tecer e partilhar a pesquisa (e o que ela 

produz em mim) de outras maneiras, para além da escrita acadêmica, o que me leva a me 

arriscar em outras feituras, como colagens e desenhos. 

                                                
27 Uma curiosidade: quando o Narrativas Possíveis surgiu, eu já me preparava para fazer a seleção do mestrado 
em Sociologia, mas, à época, eu desejava estudar o carnaval de Fortaleza. Só ao longo desse primeiro semestre 
de 2017, com os fazeres do coletivo, mudei o tema do projeto de pesquisa. 
28  Informação verbal, registrada no evento Desconversando: Arte, Política e Cotidiano, promovido pelo 
Laboratório das Artes e das Juventudes (LAJUS/UFC), em 08 de março de 2019. 
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 Essas pequenas descobertas, mudanças de direção e escolhas começam numa busca 

pelo encontro com as escritas urbanas, e tal busca, por sua vez, é alimentada por suas 

“aparições”. Seguir essas imagens, já há algum tempo, tornou-se, para mim, perscrutar os 

possíveis da cidade — não como aquilo para o qual há permissão, mas justamente aquilo que 

parecia impossível, tornado possível por teimosia. As imagens que encontramos quando 

parece que tudo o que há para ver é a escuridão dos tempos ou a luz ofuscante do que se 

anuncia como espetáculo são como que um testemunho de que há caminhos outros sendo (e a 

serem) trilhados. Parecem abrir possibilidades outras à vida na e da cidade, tanto para aqueles 

que as criam como para os que as encontram, ao fazer-se ver nesse “espaço — seja ele 

intersticial, intermitente, nômade, situado no improvável — das aberturas, dos possíveis, dos 

lampejos, dos apesar de tudo” (DIDI-HUBERMAN, 2011b, p. 42, grifo do autor). 

Anteriormente, perguntava-me quando essa pesquisa começou. Como já imaginava, 

ela se iniciou muito antes de ser posta em termos “científicos”. Afinal, como mostra Diógenes 

(2017, p. 117), uma pesquisa “emite seus primeiros sinais quando o pesquisador é afetado 

pelo móvel de sua curiosidade e quando passa, também, a agenciar um circuito de interesses e 

sensibilidades em torno do tema”. Começou, assim, quando fui mobilizada por essa vontade 

de habitar a cidade de outras maneiras, pisotear seu chão, tatear seus muros, olhar pelas suas 

brechas e fissuras. Mas foi com um encontro — o Narrativas Possíveis — que ela rebentou: 

com o tempo, fui percebendo (e aceitando) que a cidade já habitada, percorrida e marcada na 

atuação do coletivo é a cidade a qual (ou melhor, com a qual) pesquiso. Não temo dizer que 

essa pesquisa, como um desdobramento dos encontros que a antecedem e que, de algum 

modo, a constroem, busca também a mobilização dessas conversas com a cidade e suas 

imagens. Se agora espacializo as questões teórico-metodológicas num dado lócus de pesquisa 

(como veremos adiante), elas não são inerentes ou exclusivas a ele. De algum modo, tratamos 

de um repertório de imagens disperso, buscando entender uma maneira de operar das escritas 

urbanas. 

A pesquisa aqui apresentada vai se fazendo, então, nesse movimento de abertura à 

cidade, mas também a nós mesmos: procuramos nela, e acabamos encontrando caminhos 

outros, também como pequeninos e ligeiros indícios de “possíveis”, em nós. Assim, 

entrelaçando as tantas linhas que nos compõem, enquanto habitantes da cidade, 

pesquisadores, coletivos, artistas visuais, parto do que já venho fazendo, nas práticas e nos 

encontros do Narrativas Possíveis, durante os últimos anos, agora refletido epistemológica e 

metodologicamente na antropologia urbana. Logo sabemos: qualquer tentativa de separação é 
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O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a  

imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás 

de casa. 

Passou um homem depois e disse: Essa volta que o  

rio faz por trás de sua casa de chama enseada.  

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que 

fazia uma volta atrás de casa.  

Era uma enseada.  

Acho que o nome empobreceu a imagem. 

_Manoel de Barros 

 (2016, p. 20) 

improdutiva e desnecessária. Aqui também se atravessam, emaranham e confundem as linhas 

que constituem a pesquisa e os modos de fazê-la29. 

 

habitar uma zona de indiscernibilidade, 

dançar entre categorias, 

nomear com delicadeza_ 

 

Se as escritas urbanas brotam nos 

entres, elas também parecem transitar nos 

entremeios de um campo30 aberto: o campo 

das artes urbanas. Embora esse trabalho 

tenha traçado caminhos que tornaram 

secundária uma discussão mais 

aprofundada sobre artes urbanas, considero 

importante levantar algumas explicações e 

questões sobre esse tema no intuito de 

melhor situar (ou des-situar) as escritas 

urbanas que encontro nas caminhadas de 

pesquisa também no tocante a esse campo. 

 Nas grandes cidades 

contemporâneas, uma das múltiplas formas de agir urbano nos espaços intermediários, de 

circulação e de passagem são as artes urbanas. Por artes urbanas ou artes de rua, o sociólogo 

Ricardo Campos (2013, p. 4-5) entende formas estéticas que tomam partido da rua enquanto 

espaço físico, social e simbólico e “de alguma forma dialogam e interagem com o edificado, 

com a paisagem e com os habitantes, inscrevendo no próprio território as suas marcas de 

forma mais transitória ou permanente”. Dentre elas, destacam-se os riscos escritos que 

povoam as superfícies das cidades. Hoje, eles afiguram-se uma “linguagem de condição 

global” (CAMPOS, 2010, p. 22), de modo a constituir o repertório visual dos seus habitantes. 

                                                
29 Por mais que isso não esteja expressamente declarado em passagens do texto, as práticas do coletivo e da 
pesquisa se interpenetraram e confundiram várias vezes. Quando fomos convidados a participar de eventos como 
Narrativas Possíveis, a minha fala estava impregnada dessa pesquisa; quando participei de eventos acadêmicos, 
falei do e como coletivo. As escritas urbanas compartilhadas pelo coletivo em suas páginas, bem como trabalhos 
de arte urbana, têm sua origem em experiências de campo. Da mesma forma, intervimos, ora como pesquisadora, 
ora como coletivo, no lócus da pesquisa. 
30 Nesta seção, refiro-me a campo como conceito sociológico, a partir de Pierre Bourdieu (1996, 2001, 2015). 
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Independentemente de que posição ocupam nesse repertório — e essas posições são plurais 

—, é cada vez mais difícil ignorar sua presença na cidade: 

 
as metrópoles do século XXI, de quase todo o planeta, diversamente da 
uniformidade, repetição e padrão que configuram as paisagens arquitetônicas, têm 
sido intensamente bombardeadas, marcadas, desenhadas, rubricadas como se 
formassem uma plural e extensiva tela urbana. (DIÓGENES, 2017, p. 115) 

 
 Essa tela pictórica, no entanto, não constitui um conjunto homogêneo e internamente 

coerente; pelo contrário: conforme ressalta Campos (2010), as diversas maneiras de marcar as 

superfícies urbanas possuem diferentes vontades enunciativas, lógicas comunicacionais e 

modos de utilizar a materialidade, bem como correspondem a situações socioculturais 

díspares. Dessa forma, não se situam no campo das artes urbanas da mesma maneira — ou, 

muitas vezes, colocam-se ou são colocadas fora do considerado pertencente a esse campo. 

 Assim, quando se fala em graffiti (talvez o termo mais conhecido dentre as diversas 

manifestações das artes de rua), fala-se apenas de alguns códigos que podem ser identificados 

como expressões legítimas, com base numa especificidade de linguagens, modos de produção 

e atmosfera cultural convencionados historicamente (CAMPOS, 2010). Além do graffiti, 

temos ainda o muralismo, o estêncil, o lambe-lambe, os stickers, dentre outras expressões. 

Para Diógenes (2015a), a diferença fundamental entre elas é o que com elas se almeja. 

 No Brasil, o termo pixação é utilizado para designar “assinaturas, nomes, tags, no 

nosso caso, xarpis que marcam o cotidiano das cidades de quase todo o planeta” 

(DIÓGENES, 2017, p. 120). É frequente que se perceba e se classifique, no senso comum, as 

tags e xarpis da pixação como vandalismo calcado no “vácuo da significação”, no entanto, 

elas requerem um contínuo trabalho estético de aprimoramento de uma “escrita que não 

escreve”, que “dispensa palavras” — e esse é um investimento em deixar a escrita ainda mais 

ilegível: “o que se configura é a construção embolada do nome que, de fato, congrega os 

considerados receptores da linguagem do pixo e parece deixar de fora dela uma considerável 

plateia” (DIÓGENES; CHAGAS, 2016, p. 319). 

 Destaca-se ainda a diferença entre pichação e pixação, tal como entendida por alguns 

autores. Lassala (2014) indica que pixação, na grafia nativa, são consideradas as assinaturas 

estilizadas (tags e xarpis) de indivíduos e de suas “crews”, que utilizam gramática própria e 

são legíveis apenas para quem domina esses códigos, de modo que se busca, com a 

intervenção, visibilidade e notoriedade no campo. Já pichação, para o autor, é qualquer 

intervenção escrita na paisagem urbana, como frases e palavras, decorrente de uma ação de 

transgressão, e “não preza por um padrão em relação ao conteúdo e à forma, de modo que 
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qualquer pessoa pode atuar com as mais diversas ferramentas para desenhar, pintar, escrever 

ou rabiscar” (LASSALA, 2014, p. 11). 

 Se seguíssemos essa separação entre pichação e pixação, as escritas urbanas 

encontradas, uma vez legíveis, seriam da ordem da pichação, no entanto, consideramos que 

elas transitam entre tais polos. Essas frases e palavras não “embolam” a linguagem 

socialmente pactuada (embora, algumas vezes, venham acopladas a tags e xarpis), e é notório 

que existem diferenças entre as práticas desenvolvidas e as imagens criadas. No entanto, as 

aproximações entre elas — como práticas não autorizadas, informais e ilegais que se fazem 

existir segundo um gesto transgressor — nos permitem fazê-las compartilhar a denominação 

na grafia nativa. 

 De acordo com Canevacci (2005, p. 43), o X (como usado na pixação) diz de algo 

eXtremo, “como concentrado de um significado supradeterminado. Indica, muitas vezes, 

“infrações excessivas”; “por outro lado, o X se associa ao extraterrestre, ao outro radical ou 

paranormal. Navegando via internet — onde o léxico utilizado geralmente é do inglês —, o X 

se conjuga ao excesso, ao irregular, ao alheio, ao pornô”. Nesse sentido, o X de pixação 

comporta uma carga de contra, de proibido, “incorpora atravessamentos corporais, espaciais, 

linguísticos caracterizados pelo irregular, pelo incontível, pelo imaterial, pelo extra como 

além e como anomalia” (CANEVACCI, 2005, p. 44). 

 Não faria sentido, pelo que temos percebido ao longo dos anos de atuação do coletivo 

Narrativas Possíveis e pelo que pude aprofundar durante a pesquisa, negar o X do eXtremo às 

frases e palavras legíveis que encontramos nas ruas da cidade. Além disso, podemos nos 

perguntar se, ainda que não embaralhem a gramática, elas podem gerar, de alguma forma, um 

tipo de desentendimento (RANCIÈRE, 1996), justamente por ensejar efeitos de 

descontinuidade na visualidade urbana e instaurar uma zona de indiscernibilidade no próprio 

campo das artes urbanas. É digno de nota que, apesar da clara separação proposta por Lassala 

(2014), no próprio campo das artes urbanas não existe consenso sobre a posição que ocupam 

o xarpi embolado e as frases legíveis inscritos na materialidade urbana. Para muitos 

pixadores, “meter frase” não é pixação, enquanto outros avaliam positivamente uma nova 

configuração da pixação, que acopla frases legíveis a xarpis: 

 
Seguindo certa história e tradição da pixação, alguma perspectiva de entendimento 
da escrita do pixo parece colocar em xeque a sua usual pretensão de envergar, 
inverter, embolar, provocar ruídos no plano de uma linguagem pactuada 
socialmente. Assim, qualquer forma de acoplar xarpis a frases facilmente legíveis, 
consideradas ou não de natureza política, parece confrontar o próprio sentido da 
pixação e a sua natureza de complexa decodificação. (DIÓGENES, 2017, p. 121) 
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 A diferenciação entre o pixo e as frases e palavras legíveis segue, de algum modo, 

uma certa arqueologia dessas diferentes expressões, amplamente aceita na literatura sobre as 

artes urbanas (CAMPOS, 2010). Por um lado, temos a origem europeia, mais especificamente 

o Maio de 1968 francês31. Por outro, temos a origem norte-americana, na década de 1970, 

ligada à cultura hip-hop e ao personagem emblemático Taki 183, considerado o primeiro e 

mais relevante grafiteiro de Nova York. Nessa perspectiva, o pixo, além das várias expressões 

do graffiti considerado legítimo, viria dessa linhagem norte-americana, e as escritas urbanas, 

como aqui as denominamos, teriam sua origem no Maio de 1968, passando ainda por outros 

movimentos políticos relevantes em âmbito local, como destaca Armando Silva (2014) ao 

falar sobre tais intervenções na América Latina nas décadas de 1970 e 1980, utilizadas 

sobretudo por setores representados por militantes políticos, universitários e operários. 

 Não nos aprofundaremos nessa retomada histórica, mas, a partir desses referentes, 

levantaremos algumas questões que nos interessam quanto às escritas urbanas. Essas duas 

origens são mobilizadas pela literatura corrente sobre o tema (e que, portanto, respinga nas 

maneiras como observamos esses fenômenos urbanos) para insinuar uma oposição entre 

palavra e imagem, como aponta Campos (2010, p. 88): “é relativamente comum distinguir 

entre aquelas que têm por base a imagem (e, por ambição, a arte) e aquelas que se fundam 

sobre o verbal (sem intuitos artísticos)”. 

 Nessa leitura, o graffiti considerado legítimo e as artes urbanas (originários do modelo 

norte-americano) teriam uma “componente fundamentalmente icônico-pictórica” e, por 

conseguinte, aproximar-se-iam das artes. As escritas urbanas (que o autor denomina “escritas 

murais”) seriam manifestações que “dificilmente se enquadrariam no âmbito das produções 

dos writers32. Podem ser entendidas, quando muito, enquanto formas ilegítimas de graffiti” 

(CAMPOS, 2010, p. 89). Seria diferente, assim, pintar ou escrever nos muros: se isso 

compreende uma diferenciação graffiti/pixo, o mesmo também parece ocorrer entre 

pixo/escritas urbanas, uma vez que se avalia que essas dispensam um investimento técnico, 

estético e artístico (o qual, para alguns pixadores e pesquisadores, existe nas complexas 

composições do xarpi embolado, mas não nas simples e por vezes toscas frases legíveis). 

                                                
31 O movimento de Maio de 1968, na França, foi iniciado por estudantes universitários, evoluindo para uma 
greve geral de trabalhadores. Reuniu cerca de dez milhões de pessoas nas ruas. Os protestos de estudantes e 
operários ramificaram-se em temáticas diversas, do anti-imperialismo à revolução sexual, as quais eram 
expressas nos muros em pixações e cartazes — Szaniecki (2007) ressalta a grande produção de cartazes, na 
época, pelo Atelier Populaire. 
32 Writers, denominação não utilizada no Brasil, é adotada pelo autor português para se referir àqueles que fazem 
graffiti. 
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  Essa oposição entre imagem e palavra, por sua vez, parece tornar o graffiti e o pixo, 

por exemplo, mais fascinantes aos circuitos oficiais, tanto acadêmicos quanto artísticos: “essa 

expressão visual de rua começou lentamente a ser observada enquanto objeto suscetível de 

transportar qualidade estética. [...] pelo seu caráter exótico, marginal, obscuro e espontâneo, 

bem como pela riqueza pictórica de algumas composições” (CAMPOS, 2010, p. 98). Nessa 

perspectiva, as escritas urbanas, fundadas na palavra, são menos consideradas em seus 

atributos estéticos, ou, simplesmente, como imagem, e tendem a ser lidas sob a ótica da 

mensagem escrita, mormente como protesto político. 

 Não é bem assim que, nesta pesquisa, procedemos com as escritas urbanas. Aqui elas 

têm sido entendidas como imagem e gesto. Embora desde o começo nossa atração tenha se 

voltado às frases e palavras escritas na materialidade urbana (e não a outras formas de 

intervenção, como murais e graffitis), sempre operamos um pensamento da imagem. Assim, 

tendemos a pactuar com Armando Silva (2014, p. 89) quando ele diz que o escrito ou o 

graffiti, “seja em sua forma verbal, seja na forma icônica ou seja na forma mista, propende a 

ser elaborado como imagem e a ser lido ou contemplado na mesma maneira”. 

 Além disso, percebe-se, cada vez mais, um trânsito entre as diferentes práticas e 

expressões do riscar a cidade em um campo já marcado pela indeterminação. O campo das 

artes urbanas pode ser entendido como um espaço marcado por tensões e negociações entre o 

legal e o ilegal, o legível e o indiscernível, a imagem e a palavra, o pintado e o escrito, o 

legitimado como arte e o condenado como vandalismo. Não só as diferentes práticas e suas 

expressões ocupam posições diferentes nos esquemas de classificação como não há consenso 

sobre eles — seja entre os sujeitos inseridos no campo ou entre aqueles que também 

produzem imagens e narrativas sobre eles, decerto dispondo de outros esquemas de percepção 

e classificação incorporados: habitantes da cidade, mídia massiva, pesquisadores, instâncias 

reguladoras da arte, poderes públicos e privados. No espaço urbano, manifestam-se as 

contradições entre os discursos que justificam, capturam e institucionalizam a arte urbana 

como algo a embelezar e promover a habitabilidade da cidade, e aqueles que promovem uma 

guerra ao que é tido como poluição visual, vandalismo e ataque à propriedade privada: 

 
[...] por uns qualificado de obsceno e indecoroso, absurdo, feio e dispensável, um 
verdadeiro ato de vandalismo, quando para outros é uma forma de arte, de 
reivindicação política, de cidadania e liberdade ideológica. Há, todavia, um discurso 
oficial que reivindica a intendência sobre o espaço urbano e a sua organização. Para 
este, os enunciados não autorizados, no espaço público ou privado, são ilegais e 
devem, portanto, ser combatidos. (CAMPOS, 2010, p. 78) 
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 Embora, de modo geral, todas essas expressões tenham a ilegalidade e a transgressão 

como algumas de suas características constitutivas, é possível perceber uma crescente 

aceitação e valorização de algumas delas por parte dos poderes instituídos, e isso parece 

passar pela legitimação de uma faceta artística das mesmas — de transgressores, esses 

sujeitos passam a artistas nos discursos oficiais, ou, pelo menos, sua transgressão é 

parcialmente positivada. 

 Nesse sentido, volto a destacar que tais classificações não independem do lugar social 

ocupado pelo sujeito que escreve na materialidade urbana. Essa reflexão parte de algumas 

percepções tecidas na própria trajetória do coletivo Narrativas Possíveis: é comum, em 

oficinas ou palestras, nos perguntarem, diante das fotografias de nossas intervenções, se já 

fomos interpelados pela polícia ou por vigilantes. Consigo até escutar nossa resposta de 

sempre: “Não... Nós somos brancos, né?”. Nas reiteradas vezes em que colamos lambe-

lambes ou usamos estêncil nas ruas, em tardes de domingo num bairro de classe média alta ou 

mesmo em uma movimentada manhã de sábado no Centro, nunca fomos abordados de forma 

violenta33. Com o tempo, passei a refletir que sermos brancos nos garante menos risco nessas 

intervenções, uma vez que também influencia na sua leitura como arte urbana e 

consequentemente na sua positivação ou parcial aceitação34. Há, decerto, outros fatores a 

serem considerados, como o uso das referidas técnicas, que, no senso comum, parecerem 

“menos agressivas” que a pixação. 

 Depois de deixadas na rua, algumas dessas intervenções foram logo apagadas ou 

arrancadas. Se a efemeridade é uma marca das expressões urbanas, o que decorre de seu 

próprio gesto transgressor, ela parece marcar mais aquilo que, nos esquemas de percepção e 

discursos oficiais e hegemônicos — reguladores do gosto, esse saber do belo que julga e mede 

(AGAMBEN, 2017a) —, não é considerado arte, mas vandalismo. As atribuições do gosto 

extrapolam as instâncias institucionais e entremeiam-se aos discursos e às práticas citadinos 

(DIÓGENES, 2015b), de modo que as expressões legitimadas como arte ou “arte pública” 

tendem a durar mais no espaço, o que também influencia na possibilidade de conversão 

artística e comercialização das intervenções, a evidenciar que uma fronteira legal-ilegal tende 

a traduzir-se, explicita ou implicitamente, na tendência a uma bifurcação entre arte e 

vandalismo. 

                                                
33 O que difere, notadamente, do “tratamento” conferido a pixadores. 
34 Essas impressões só ganharam consistência, contudo, no decorrer do curso “Relações raciais e branquitude no 
Brasil”, ministrado pela antropóloga Izabel Accioly em junho de 2020. 



 

 

29 

 No entanto, essas fronteiras — entre arte urbana e vandalismo, pixação e graffiti – são 

porosas. As práticas e expressões se imbricam continuamente, e os sujeitos 

(auto)denominados como pixadores e/ou artistas urbanos constantemente passeiam entre elas. 

Muitos artistas urbanos reconhecidos também praticam a pixação ilegal, o bomb35 ou a 

expressão conhecida como vandal, bem como pixadores também atribuem ao seu trabalho um 

estatuto de arte ou inserem-no na lógica da mercantilização sem abandonar o vandal. É 

necessário salientar, assim, que quem risca as superfícies urbanas não sofre passivamente 

estratégias de estigmatização ou cooptação exercidas pelos poderes instituídos, mas desenha 

suas próprias táticas, às vezes virando aquelas estratégias a seu favor, negando-as, 

contradizendo-as ou subvertendo-as, e atuando ativamente, também, na produção de suas 

próprias imagens no e do campo e, consequentemente, na e da cidade. 

 As escritas urbanas parecem situar-se em uma zona de indiscernibilidade nesse campo. 

Os polos de tensão na gama de classificações parecem, na verdade, balizar a circulação das 

práticas, sujeitos e imagens — assim, ao invés de haver entre eles uma oposição frontal, há 

uma “zona de deriva” (PERLONGHER, 1987, p. 190). As escritas urbanas, usualmente, não 

são classificadas nem como arte urbana, nem como pixação, muitas vezes sendo relegadas a 

uma espécie de vandalismo “menor”, uma vez que parecem não carregar o extremo da escrita 

performática do pixo e a agressão visual da sua caligrafia embolada, por um lado, e, por outro, 

nem o investimento estético necessário tanto à arte urbana quanto à pixação. Noutras vezes, 

podem ser classificadas como ambos, ou ora são um, ora são outro, a depender da situação, do 

local, da técnica utilizada, do investimento estético percebido, daquele que risca, daquele que 

olha. No entanto, se é arte, vandalismo, protesto, ou mesmo se não é nada disso, não nos 

importa resolver essa questão. As categorias pactuadas — à maneira de muros feitos para 

localizar, organizar, classificar e dividir — também são, nessas imagens que transitam entre 

posições, postas em questão, forçadas e deslocadas: 

 
[...] vale ressaltar que pouco interessa se se trata de um mural, stencil, tag/ pixo, 
colagem ou graffiti. O que está em jogo é um processo não institucional de um tipo 
peculiar de produção urbana, qual seja, tal como habitualmente se apregoa, a arte 
urbana ilegal; mais que um efeito de demonstração de inscrições de si e de grupos, 
de ocupação de lugares da cidade de difícil acesso a equipamentos e serviços 
urbanos, provoca a criação de alternativas por outras vias, pondo em questão os seus 
usos oficiais e costumeiros. (DIÓGENES, 2015, p. 689, grifos da autora) 

 

                                                
35 O bomb é, de modo geral, entendido como o graffiti de natureza ilegal. Como mostra Lara Denise Silva (2013) 
em pesquisa sobre o tema em Fortaleza, não há um consenso na noção nativa de bomb, essa podendo indicar 
uma técnica e um estilo (letras grandes e preenchidas) ou o ato ilegal. 
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 Sabemos que a palavra busca apossar-se da coisa nomeada, como diz Manoel de 

Barros (2016), e que qualquer nomeação — que nunca é ingênua — já passa a constituir o que 

olhamos. Por isso, para nos referirmos a essas frases e palavras riscadas nas superfícies da 

cidade, optamos por utilizar uma denominação que respeite sua indeterminação, encontrando 

nela não uma falha constitutiva, mas uma de suas potencialidades enquanto agir urbano; por 

outro lado, assim também atenuamos o risco de enquadrá-las previamente em categorias 

circunscritas já estabelecidas, o que influenciaria em muito o modo de as perceber. Assim, 

“escritas urbanas” pode ser uma denominação propositadamente muito ampla, destituída da 

coerência interna que mantêm outras categorias nesse campo, no entanto, pode ser profícuo 

lidar tanto com a multiplicidade como com o espaço de dúvida a ela inerente. Alguns desses 

aspectos serão retomados ao longo do trabalho, quando falaremos mais sobre a maneira como 

operam as escritas urbanas na cidade. 

 

caminhar, encontrar, inventar imagens: 

das invencionáticas_ 

 
Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

_Manoel de Barros 

(2015, p. 149) 

 

Porém, os farrapos, os resíduos: 

não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única maneira possível: utilizando-os. 

_Walter Benjamin 

(2018, p. 764) 

 

 Desde que esta pesquisa estava sendo esboçada, o movimento já se mostrava um 

pressuposto metodológico. Se meu objetivo era encontrar imagens nômades, como as escritas 

urbanas, eu também deveria colocar-me em deslocamento — especificamente, deveria 

caminhar. Pode parecer que essa percepção “não veio do campo”, o que, em parte, é verdade: 

trago-a dos fazeres do Narrativas Possíveis, que, talvez, compreendiam uma espécie de 
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campo-antes-do-campo. No entanto, foi ao longo desta pesquisa antropológica que se tornou 

mais claro como o habitar (e, consequentemente, nosso ofício), tais quais entendidos por Tim 

Ingold (2015), são não como um estar em um mundo já acabado a observá-lo e descrevê-lo, 

mas nos misturarmos a esse mundo ao longo de caminhos, nos quais emergimos nas correntes 

da vida, enredamo-nos nesse emaranhado de fios e juntamo-nos às coisas onde elas crescem, 

nos entremeios. Nesse entendimento, participamos dos processos generativos do que (ou com 

o que) pesquisamos, sendo isso uma produção, um levar adiante desse constante tornar-se das 

coisas e de nós mesmos. 

Assim, se eu sabia que deveria caminhar para encontrar escritas urbanas, esse parece 

ter sido um impulso de partida a me fazer vivenciar outros movimentos, através dos quais a 

trajetória de pesquisa descobriu e descobriu-se, apostou em experimentações e assumiu 

mudanças de direções. Afinal, como diz Edgar Morin (1977, p. 25), “na origem, a palavra 

‘método’ significava caminho. Aqui temos que aceitar caminhar sem caminho, fazer o 

caminho no caminhar”. Essas questões metodológicas confundem-se, portanto, com questões 

de “objeto”, discussões teóricas e posturas intelectuais (ou seja, afetivas), de modo que 

parecem marcar — retornando em vários momentos — toda a escrita que aqui se apresenta. 

Desconfio que esse trabalho acabou tornando-se mais uma reflexão sobre o fazer 

antropológico do que sobre as escritas urbanas, e se isso pode ser considerado uma falha, 

arrisco dizer que pode ser também uma de suas principais contribuições. Assim, optei por 

trazer, já nesta introdução, algumas considerações teórico-metodológicas que foram 

delineando o caminho de pesquisa seguido36. Espero, com isso, preparar o terreno da leitura, 

introduzir questões e conceitos que nos acompanharão ao longo do texto, além de deixar 

claras, desde já, algumas escolhas tomadas. 

Perceber a movência das escritas urbanas me impeliu, então, a arregimentar uma 

combinatória de métodos de pesquisa que considera as maneiras pelas quais elas existem e se 

fazem ver. Como dito anteriormente, elas parecem deslizar pelas superfícies citadinas e suas 

camadas de tempo, de modo que tanto são criadas como vistas não nos pontos de partida e 

chegada, mas nos trajetos efetuados entre eles. Em outras palavras, não seria possível vê-las 

se me instalasse em um lugar do qual observasse e descrevesse o que se passa a minha volta. 

As escritas urbanas exercem, assim, um chamado ao deslocamento, na intenção de encontrar 

algo não no final, mas no próprio entre: “um trajeto está sempre entre dois pontos, mas o 

                                                
36 No entanto, as retomarei, dedicando-me mais a elas ao longo dos próximos capítulos, de modo a tentar sanar 
algumas dúvidas e impressões de “falta” que, nesta introdução, possam surgir. 
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entre-dois tomou toda a consistência, e goza de uma autonomia bem como de uma direção 

próprias” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 53). 

Partimos do caminhar. Foi assim que uma das minhas grandes dificuldades — a 

definição de um lócus de pesquisa que, ao mesmo tempo que espacializasse uma questão 

teórico-metodológica, não me prendesse numa malha demasiado apertada — foi sendo 

transformada em uma decisão tática. A pesquisa espacializa-se no Centro de Fortaleza 

somente à medida que decido lançar-me em caminhadas, sem qualquer roteiro 

preestabelecido, por suas ruas37. Apostando numa espécie de improvisação intencional 

(INGOLD, 2015), as caminhadas vão tecendo um desenho do lócus de pesquisa, mas também 

de algo menos traçável em um mapa: vão esboçando um modo de pesquisar (de caminhar-

pesquisando ou de pesquisar-caminhando). 

Fui tateando um andar que difere da deriva, da deambulação e do trajeto entre pontos 

predeterminados no espaço, munindo-o de intencionalidade — como uma tática. Segundo 

Certeau (1994), muitas atividades cotidianas, tais como falar, ler, circular, são dessa natureza, 

isto é, da arte da mobilidade astuciosa, da caça não autorizada, de estar onde ninguém espera, 

do fazer com: a tática “não tem portanto a possibilidade de dar a si mesma um projeto global 

nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetivável. Ela opera golpe por 

golpe, lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende” (CERTEAU, 1994, p. 100). 

Como método de pesquisa, o caminhar, conduzido e ritmado pelas aparições das escritas 

urbanas, avança aos pedaços, de modo necessariamente fragmentado, abdicando da pretensão 

de abarcar o espaço com os passos ou o olhar e acolhendo os rastros do que acontece no 

imprevisto. 

 Com isso, vai se formando um caminhar como, em si mesmo, uma forma de 

“conhecimento ambulatório” (INGOLD, 2015, p. 88), que se faz não a partir de uma 

percepção sedentária do mundo, mas em movimento, como se fosse um pensar com os pés, ou 

melhor, com o corpo que se move. Assim, entendo o caminhar como não só um método que 

lanço mão para observar e acompanhar “objetos” errantes, como, no nosso próprio fazer 

antropológico em movimento, um agir urbano potente. Muitas vezes — e a isso retornarei 

posteriormente —, parece-me que o caminhar do antropólogo é escamoteado nas suas 

discussões: sabe-se que ele esteve em deslocamento porque, de outra forma, não alcançaria 

esses seres errantes, mas seria interessante notar e discutir seu próprio andar como 

“ferramenta de apreensão da cidade, mas também como ação urbana, ao possibilitar a criação 

                                                
37 Mais adiante, falaremos melhor sobre esses percursos metodológicos, bem como sobre o Centro de Fortaleza. 
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de microrresistências que podem atuar na desestabilização de partilhas hegemônicas e 

homogêneas do sensível” (JACQUES, 2012, p. 22-23). Cabe nos perguntarmos quais as 

implicações (epistemológicas, mas também estéticas e políticas) do uso desse “método” — 

que, nesse momento, já notamos não ser somente isso — na antropologia. Assim, buscamos 

refletir, teórica e metodologicamente, o caminhar não só como um esteio ao alcance de nosso 

“objetivo de pesquisa”, mas como já uma produção; um modo não só de perceber, mas de 

produzir paisagens — uma prática de pesquisa que é uma prática estética, antes de quaisquer 

outras materialidades que dela derivem (CARERI, 2017). 

 Ainda considerando que o caminhar é já um fazer, durante a pesquisa ele tornou-se, 

também, uma tática de construção de possibilidades de encontro com o que não prevemos: de 

escritas urbanas a outros fazeres de pesquisa. De início, o método de pesquisa tinha se 

delineado em torno do caminhar e da fotografia38 das escritas urbanas que irrompiam nos 

percursos. No entanto, como descobri em texto de Cristina Silva (2014, p. 5), “do latim 

trajectore, trajetória é o que atravessa”. Atravessar é também deixar-se e fazer-se atravessar 

pela cidade. Ao longo das caminhadas em campo, emergem outras maneiras de estar em 

campo, de pesquisar por ou com imagens, táticas que vou desenvolvendo para habitar, 

percorrer e perceber o espaço: ao caminhar e à fotografia juntam-se o audiovisual, o desenho 

e a escrita em suas superfícies. Se, inicialmente, procedi à livre experimentação com essas 

práticas, logo as assumi como táticas de pesquisa, imbuindo de intencionalidade e 

reflexividade 39  esse método que, na mistura e montagem entre linguagens, foi 

imprevistamente se delineando — do que surgiu o desafio de, nesse labirinto de imagens, 

tecer a partilha da pesquisa por meio delas, bem como assumir as limitações dessa escolha. 

Entendo haver, aqui, dobras entre essas imagens e entre as diversas maneiras como 

nos relacionamos com elas: em dado momento, não consigo distinguir mais o que são 

imagens encontradas ou inventadas na cidade, ou melhor, se estou encontrando-as (como 

propunha no início da pesquisa) ou inventando-as. A dobra, em Deleuze (2005), é como um 

espaço entre o “fora” e o “dentro”; algo como uma flexão do fora (vergar a força) para a 

constituição de um dentro através de uma porosidade fora-dentro, como quando nós estamos 

                                                
38 Essa fotografia continuou a ser realizada, à maneira do fazer do Narrativas Possíveis, com a câmera de um 
dispositivo móvel. 
39 A reflexividade (termo a que volto constantemente no texto) é entendida, aqui, na esteira de Machado Pais 
(2007, p. 28): a reflexividade faz parte do cotidiano, em seus mais ínfimos dilemas, e, na antropologia, ela 
“implica que qualquer descrição seja uma referência a algo, mas, ao mesmo tempo, faça parte desse algo”. A 
reflexividade é também um compromisso de sensibilização de um olhar “intrometido e comprometido”, e, ao 
mesmo tempo, resultado de uma observação alargada, quando passamos a nos observar no contexto do que 
observamos, nos transformando também em coisa vista: “pelo modo que olho o outro, revelo-me a mim próprio. 
O olhar não pode sacar sem dar, ao mesmo tempo” (PAIS, 2016, p. 29). 
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para o mundo e o mundo está em nós. É o que se produz nessa mistura corpo-cidade, nessas 

porosidades entre peles, que nos permite pensar as imagens que encontramos e produzimos 

nessa pesquisa sempre como imagens do olhar que as agencia, coproduções, imagens de 

imagens. 

A dimensão de feitura, para além do encontro, portanto, tomou uma dimensão de 

maior importância do que imaginava, e o fazer antropológico tornou-se uma trajetória onde 

vários outros fazeres, desfazeres e refazeres se entrelaçam no transitar entre linguagens que 

não conheço bem, mas que, exatamente por não dominá-las, sigo tateando-as, 

experimentando-as, descobrindo-as no próprio fazer. Logo percebi, como falarei mais ao 

longo do trabalho, que o inescapável “diário de campo” antropológico se tornava cada vez 

mais visual ou imagético, e as fotografias, vídeos e desenhos também indicavam uma trilha 

percorrida, e se não narravam o vivido em campo, mostravam-no. Desse modo, um diário 

constituído por imagens nos possibilita construir uma leitura e uma escrita de cada caminhada 

por meio das escritas urbanas encontradas e das imagens de imagens geradas, bem como uma 

leitura da pesquisa a partir da montagem entre essas imagens40. 

Para além disso, uma fotografia, um vídeo, um desenho, uma intervenção são imagens 

(ou linguagens) que exigem procedimentos diferentes, compreendendo distintas maneiras de 

estar, percorrer e perceber os espaços, ensejando outros gestos e olhares, propondo-me 

exercícios de temporalidade heterogêneos. Não sendo apenas “repetições” do mesmo em 

diferentes suportes (o que faria deles dispensáveis veleidades de pesquisa), abriram-me vias 

para estar em campo e pensar as escritas urbanas (assim como pensar a própria pesquisa e 

pensar-me nela) de outros modos. 

Assim, os caminhos traçados para ensejar o encontro com as escritas urbanas — o que 

era o objetivo primordial —, para além de certamente me levarem a elas41, mobilizaram algo 

como uma pesquisa da própria pesquisa — nela, além de perceber as ruas por onde 

caminhava, ia percebendo os movimentos que se davam entre minhas práticas de cidade, 

métodos de pesquisa, fazeres artísticos, e como eles iam conduzindo outros caminhares. Fui 

problematizando, com isso, o que significavam minhas implicações dentro e fora do “campo”, 

e o que compreendemos quando dizemos “isso é a minha pesquisa” (definição que contém 

                                                
40 O “resultado” disso pode ser conferido no site Cidade Caminhante — o qual será discutido melhor no tópico 
“mesa de imagens em partilha: outra superfície da pesquisa ou outro platô de cidade”. Adianto, de saída, que ele 
não é um mero acessório deste texto, mas outra via pela qual a pesquisa é partilhada. Seria interessante, assim, 
que essa leitura se realizasse pelas duas superfícies. 
41 Foram quase cinco centenas delas, encontradas e fotografadas somente nas caminhadas no lócus de pesquisa, 
como é possível conferir no site Cidade Caminhante. 
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também tudo o que ela não seria). Em suma, o que pode caracterizar um fazer antropológico, 

para além de etnográfico. 

 Como diz Tim Ingold (2015), antropologia não é etnografia. Se aqui buscamos uma 

experiência em primeira mão mediada pela escrita, como ela requer, também desenvolvemos 

um ofício que nos inquieta na busca de novas maneiras de fazer, dizer, partilhar, habitar a 

cidade e a pesquisa. É nesse movimento de abertura ao mundo (ou ao campo), pressuposto e 

provocado pela pesquisa antropológica, que o autor propõe, inclusive, a aproximação entre as 

práticas da antropologia e da arte: “ambas são maneiras de conhecer que procedem ao longo 

dos caminhos de observação do estar com, e ambas, ao fazê-lo, exploram o que não seja 

familiar nas proximidades” (INGOLD, 2015, p. 344). Estar com, fazer com. Aqui, falo da 

cidade e de suas imagens: é com elas que teço essa “antropologia com”, a qual 

 
[...] não visaria a uma descrição completa do que já existe, ou já existiu, mas a se 
unir a pessoas e outras coisas nos movimentos de sua formação. [...] Refiro-me antes 
ao acoplamento íntimo do movimento da atenção do observador com correntes de 
atividade no ambiente. Observar não é tanto ver o que está ‘aí’ quanto observar o 
que está acontecendo. Seu objetivo, portanto, não é representar o observado, mas 
participar com ele do mesmo movimento generativo. (INGOLD, 2015, p. 319, grifos 
do autor) 

 

Ao participar com o observado do seu movimento generativo, envolvemo-nos a ele 

também em um movimento de produção. Contarei, mais adiante, sobre um caminhar que me 

levou ao encontro com uma combinatória de métodos-táticas que caracteriza a “poética” de 

um fazer e de um saber antropológicos através das imagens encontradas e criadas em campo. 

Sendo o modo de produção de algo, o fazer antropológico compreende ou configura uma 

“poética”, um modo de fazer, um movimento generativo, ou seja, de gerar, criar, inventar, 

como propõe Michel de Certeau (1994). Não se trata, portanto, de algo restrito ao campo das 

artes, mas de um processo que está presente em muitas das nossas atividades cotidianas, como 

andar, ler, escrever, cozinhar. 

Assim, não me é estranho que possamos tratar o método — o caminho — de uma 

pesquisa como sua poética. Admitamos ou não, pesquisar é um fazer dificilmente isento de 

uma dimensão de criação (se o compreendemos como também artístico, é outra história). A 

“poética” de uma pesquisa seria algo como “a voz de fazer nascimentos”, como diz Manoel 

de Barros (2015): fazer surgir um modo de pensar, de dizer, de dar a ver, entendendo que não 

nos limitamos a representar dados e fatos. 

Essa inquietação em tentarmos nos conformar à rigidez de uma disciplina quando 

nossas pesquisas tentam, por outro lado, constantemente inventar algum caminho que foge 
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dela é um indício de que “onde quer que estejamos, e o que quer que estejamos fazendo, 

estamos sempre conscientes de que as coisas poderiam ser feitas de maneira diferente. É 

como se houvesse um estranho em nossos calcanhares, que vem a ser ninguém além de nós 

mesmos” (INGOLD, 2015, p. 341). Fazer de maneira diferente, por sua vez, parece ser, 

inclusive, o motor das discussões levantadas em torno do pensar uma “antropoética”, termo 

proposto pelas antropólogas Patrícia Pinheiro, Cláudia Magni e Marília Kosby (2019). De 

acordo com as autoras, o termo advém desse “desassossego que anseia pela criação”, que não 

se conforma com as restrições de um certo modo de fazer ciência, e que, na interface entre 

antropologia e outras disciplinas, busca pela experimentação — ou, podemos dizer, pela 

invenção — de outras maneiras de fazer, desde o trabalho de campo até a partilha da 

pesquisa: “arriscamo-nos na exploração, experimentação e desestabilização de escrituras 

alternativas que tensionam e dão continuidade a expressões, linguagens e metalinguagens que, 

a partir da antropologia, se expandem para áreas afins” (PINHEIRO; MAGNI; KOSBY, 

2019, p. 3). Assim, podemos entender que o movimento de produção compreendido pelo 

fazer antropológico não assume somente a forma da escrita (ou da escrita considerada 

etnográfica que caracterizaria esse métier). 

Tentei muito afirmar-me enquanto pesquisadora, fincar raízes nas Ciências Sociais, 

principalmente durante a escrita do texto de dissertação (como se, nele, eu pudesse 

escamotear outros atravessamentos)42. Mas, curiosamente, nos anos em que passei cursando 

esse mestrado, ocorreram movimentos significativos nos meus interesses em fazeres outros — 

como os artísticos —, e quanto mais eu tentava negá-los na escrita, mais patente tornava-se o 

desconforto de me perceber em um não lugar, ou melhor, num lugar sempre entre lugares. Ao 

iniciar um diário de campo, percebo que nele estou desenhando; onde deveria descrever, nota-

se a paixão pelos autores com quem converso; ao buscar entender o método que aqui se 

delineia, encontro recurso “teórico” na poesia; ao escrever o texto de dissertação, decido criar 

uma mesa de imagens para partilhá-la43. 

Em dado momento, pensei que poderia, simplesmente, retirar deste texto tudo o que 

me desvia da escrita etnográfica, mas logo percebi que essas mudanças de direções, em que 

peguei velocidade (o que fez deste um trabalho mais extenso do que eu gostaria), são o 

próprio fazer antropológico que baseia toda a pesquisa. Trabalhar nos traveses, como propõe 

Didi-Huberman (2018b, p. 47), sabendo o que se busca, mas, principalmente, como se busca: 

                                                
42 Agradeço aos comentários das professoras participantes da banca de qualificação, por me encorajarem a notar 
esse tensionamento de lugares na escrita. 
43 Refiro-me ao site Cidade Caminhante. 
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“tudo que nos atravessa, tudo que nos torce do interior, então aparece. Nunca melhor se revela 

seu desejo como se bifurca da via direta sobre uma via de través”. Decidi, então, não negar 

esse lugar intermediário, mas me utilizar dele, em suas potencialidades e limitações. Se ele se 

atrai, pode também se trair, de modo que percebo haver uma fragilidade fundamental num 

método combinatório que se funda no próprio fato de habitar vários lugares, passear por 

disciplinas, experimentar linguagens. Assumo o risco por conta da abertura de possibilidades 

que ele gera. 

Voltamos sempre aos entres. Nesse imbróglio entre encontrar e criar imagem, é de um 

lugar indeterminado que percebo a cidade e suas escritas urbanas: pode ser a percepção de 

uma pesquisadora em antropologia urbana, mas também de uma artista visual, ou de uma 

integrante de um coletivo de artes urbanas. Se poderia constituir um problema, no âmbito de 

uma pesquisa antropológica, essa multiplicidade de lugares a partir dos quais me relaciono 

com o que pesquiso — o que, de fato, foi motivo de certa angústia —, resolvo dar passagem a 

uma coisa e outra, ao invés de tentar fixar um “ser” que elimine outras possibilidades de 

implicação no mundo. É nesse entre lugares que encontramos as dobras de imagens entre a 

fotografia de escritas urbanas, o texto povoado de outros textos citadinos, o audiovisual 

tateante, o desenho de acontecimentos e sensações, os traços de um novo mapa sobre um 

mapa já existente, as intervenções em escritas urbanas, o desenho de campo que volta à rua 

em lambe-lambe, a montagem de uma mesa de imagens... É muito importante entender, 

portanto, que não existe um corpo-habitante, um corpo-pesquisador e um corpo-criador 

separados, mas um corpo “percebedor-produtor” imerso nas “correntes da atividade na qual 

estão envolvidos, nos contextos relacionais específicos dos seus compromissos práticos com 

seus arredores” (INGOLD, 2015, p. 35), sejam eles de pesquisa ou de vida — e, aliás, essa 

divisão passa a nem fazer mais sentido. 

 O entre, portanto, caracteriza a maneira como operam tanto as escritas urbanas como a 

pesquisa, sendo uma questão de “objeto” e método. Essa “descoberta” foi se construindo ao 

longo da pesquisa, enquanto percebia que, quando falava das escritas urbanas, tratava também 

do que estou fazendo na busca de encontrá-las, e quando falava dos métodos a provocar esses 

encontros, também me referia de um tal agir urbano que caracteriza a prática dessas imagens e 

o tipo de visualidade que elas ensejam. Para além disso, desconfio que a pesquisa seguiu pela 

não-fixidez não só por ser coisa de “objeto”, mas pela inclinação de quem pesquisa a compor 

um ajuntamento de coisas — às vezes aparentemente incompatíveis e desnecessárias — nos 

seus modos de fazer. Entender que talvez seja nesse entre lugares que essa pesquisa se faz 

trata-se de aceitar, não só para o objeto como para o fazer antropológico e para mim mesma, 
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uma lógica de mover-se entre as coisas (e assumir, também, que nessa lógica o risco de nos 

perdermos entre elas, em algum momento, é certeiro). 

 
É que o meio não é uma média; ao contrário, é o lugar onde as coisas adquirem 
velocidade. Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai de uma 
para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento 
transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas 
margens e adquire velocidade no meio. (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 49) 

 
No seu Atlas, Borges (2010, p. 9) nos recebe dizendo que “não há um único homem 

que não seja um descobridor”. Podemos dizer, também, que não há um único homem que não 

seja um fazedor. Pensar o ofício antropológico afirmando a dimensão de ficção, fabulação, 

invenção44 a ele inerente é um esforço que vá vem fazendo-se presente na disciplina. Na 

famosa obra A escrita da cultura, lançada por James Clifford e Marcus George (2016) nos 

anos 1980, declara-se que as etnografias são obras de ficção, e não representações da 

realidade. Antes mesmo, em 1975, o antropólogo Roy Wagner, em A invenção da cultura, já 

acusava um “banimento intelectual da invenção” (2010, p. 234) na antropologia, propondo 

reconhecermos tanto que as realidades as quais estudamos são fabricações da invenção 

humana quanto que o nosso próprio fazer é uma invenção, sendo essa “a forma da nossa 

experiência e do nosso entendimento” (WAGNER, 2010, p. 238). Todo esforço para conhecer 

algo que estudamos começa num ato de invenção: não aprendemos o que “está lá” como algo 

externo a nós, nem a ele impomos uma forma, tampouco utilizamo-nos dele para forjar uma 

descoberta original, mas mobilizamos nossos saberes na construção de um saber com aquilo 

que “desconhecemos”, também nos recriando nesse processo. 

É difícil negar a dimensão da invenção ou da imaginação numa pesquisa com 

imagens. Encontramos e criamos imagens, mesmo quando elas estão nas palavras. Foi em 

Manoel de Barros (2015, 2016) e Walter Benjamin (2018, 2012), pelo arrebatamento das 

imagens contidas em suas escrituras, que primeiro encontrei matéria para pensar esse fazer 

antropológico. É curioso que tenha vindo da poesia, das passagens e das imagens do 

pensamento, onde há um vazio constitutivo que incide sobre a imaginação. Fazeres erráticos 

expressam-se nas palavras de um e de outro, e figuras como o andarilho, o poeta, o trapeiro e 

o flâneur não apenas são personagens de seus escritos, mas fazem os autores tornarem-se um 

tanto errantes em seus pensares e fazeres. Em ambos, notadamente de formas diferentes, têm 

lugar um saber de rua, um olhar atraído pelas coisas chãs. Esse jeito de andar e olhar, 

                                                
44 Quando falamos nessas palavras, não estamos pensando em uma oposição real/fictício ou verdade/mentira. 
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considero já um modo de fazer, e muito próximo do fazer antropológico, sobretudo esse que 

se dedica ao e se opera no pequeno45. 

É nesse olhar dedicado e delicado, esse olhar que — já o dissemos — vê com os poros 

da pele, que, numa pesquisa, podemos fazer emergir imagens de um pesquisar/ver com o 

corpo, a razão que os sentidos desconhecem em seus delírios sinestésicos46 e que só com 

outras grafias e imagens pode-se dizer. É nesse andar/olhar que podemos ir compondo uma 

antropologia do chão ou uma antropologia das grandezas do ínfimo47, ou seja, essa que se 

interessa pelas desimportâncias, inutensílios, restos, detritos da cidade, neles encontrando 

matéria não só para pensá-la, mas também para refletir o próprio fazer antropológico que 

opera em pequenas aventuras possíveis. 

Possível, palavra que me é cara. No dicionário, possível é algo para o qual há 

permissão, mas é também — e é nessa acepção que digo — o que pode ser ou se realizar. É 

potente pensar nas potencialidades48 do mundo (ou, mais simplesmente, do nosso fazer), em 

tudo aquilo que pode ser, vir a ser, tornar-se, se já existe, latente, no nosso imaginar. Assente 

no possível, esta pesquisa foi seguindo por um encadeamento de talvezes, o que se aproxima 

do paradigma indiciário proposto por Carlo Ginzburg (1989): para o autor, esse saber que 

segue rastros, pistas, indícios, permite-nos remontar a realidades não diretamente 

experimentáveis, como o faz o caçador ao ler um caminho em pistas aparentemente 

negligenciáveis. Como nesse fazer antropológico que se interessa por coisas minúsculas e 

efêmeras, há algo de conjectura49. Quando experimentamos uma tática ou outra de pesquisa, é 

como uma aposta, de início nada mais do que isso. Através dela, algo se abre — como um 

caminho — ao pensar e ao fazer. 

Assim, o possível, tal qual o proponho, é abertura, tendo algo, assim, também do 

impossível: da fenda que se abre no impensável e impraticável e o torna... possível. Como 

quando Borges (2007, p. 76) conta, sobre a biblioteca de Babel, que “basta que um livro seja 

possível para que exista”, trata-se, também, do imaginar. É a descoberta ou a operação de um 

furo, um rasgo, uma linha de fuga onde acreditávamos estar tudo dado. E isso vale para a 

                                                
45 Um trabalho no pequeno, como aqui entendo, não é necessariamente um trabalho pequeno, mas que opera no 
pequeno — há uma grande diferença. Vejamos, no próprio Walter Benjamin (2018), a imagem do colecionador 
da qual ele trata, mas que também vive. Ou as próprias Passagens (BENJAMIN, 2018). 
46 Sensações como escutar a cor de passarinhos, sentir num córrego o cheiro de estrelas, ver o silêncio das coisas 
anônimas, desenhar o cheiro das árvores, como na poesia de Manoel de Barros (2015). 
47 Permiti-me a livre referência à “gramática expositiva do chão” e ao “tratado geral das grandezas do ínfimo”, 
de Manoel de Barros (2015). 
48 Mais uma vez, não introduzo a “potencialidade” aqui como par dicotômico de realidade. 
49 Ginzburg (1989, p. 155) conta que, nos gregos, os confins desse “vasto território do saber conjectural” era 
“governado por uma deusa como Métis, a primeira esposa de Júpiter, que personificava a adivinhação pela 
água”. 
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cidade que habitamos e pesquisamos — na qual estamos sempre tentando inventar “cidades 

possíveis” para não sufocar — como para o fazer antropológico. Coisas tornadas possíveis, 

quando arriscamos, no gesto de conhecimento, ultrapassar fronteiras, cantar errância, explorar 

zonas instersticiais, e é aí que encontramos uma “inesgotável abertura aos possíveis não ainda 

dados” (DIDI-HUBERMAN, 2018a, p. 20). 

Fazendo pesquisa, buscamos inventar táticas, maneiras de provocar encontros com a 

cidade e as imagens que a habitam, e acabamos descobrindo nela, mas também em nós 

mesmos, o que não prevíamos. Afinal, como diz Didi-Huberman (2018a), toda pesquisa é 

uma experimentação sobre o mundo e sobre si mesmo. Na esteira de Ingold (2015), acredito 

que o caráter experimental pode ser assumido, na antropologia, não como uma testagem de 

hipóteses através de linguagens diversas, mas como inscrição nos compromissos práticos com 

a cidade com a qual pesquisamos. Apostas, tentativas, riscos. Perder tempo, gastar palavras, 

perder-se. Um fazer antropológico à maneira do que faz o apanhador de desperdícios de 

Manoel de Barros (2015), que busca achar e sempre encontra algo outro. 

É o poeta quem diz que não é da informática, mas da invencionática. Para mim, pelo 

que foi me apresentado durante essa pesquisa, também podemos apostar nela para compor 

nossos fazeres — de palavras e imagens — antropológicos. Tem algo de conjectura, ficção, 

imaginação nesse trabalho com os fragmentos do mundo, que não é neutro, ingênuo ou sem-

consequências. É uma postura. Inspirada principalmente na poesia de Manoel de Barros, fui 

costurando um pensamento que se emprestou de uma palavra do poeta para nomear esse 

método criado. Podemos pensar, assim, em uma invencionática antropológica que é, antes de 

tudo, um jeito de andar e de ver, uma disposição (abertura que é também esforço) aos 

encontros mais banais e aparentemente insignificantes com a cidade e suas imagens. Através 

de múltiplas grafias, escritas, imagens, intervenções, constituímos um modo de pesquisar a 

cidade que é, fundamentalmente, um modo de habitá-la, buscando nos implicarmos nela e 

com ela como descobridores e fazedores; provocar e tecer encontros, deixar rastros. Riscando-

a e recriando-a por meio de outras imagens e intervenções, a própria produção antropológica 

(entre caminhos, palavras e imagens) torna-se uma outra via do ato de percorrer e ver a 

cidade. 

Se essa invencionática antropológica configura a construção de um fazer e de um 

saber nas e pelas imagens que conduzem esse caminhar, importa, ainda, assinalar como 

conversamos com elas ao longo do trabalho. 

Nas andanças da pesquisa, produz-se um movimento mais ou menos assim: o 

deslocamento ao rés do chão cria imagens, e as imagens, no encontro com quem vê, 
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provocam deslocamentos (seja dos passos ou do pensamento). Certamente, atentar para as 

aparições dessas imagens fugidias é um desafio que requer um contínuo trabalho sobre si. 

Corremos o risco de nos deixar envolver pelo brilho que envolve o intenso fluxo de imagens 

que nos assedia em nossos deslocamentos e, assim, nos tornar cegos a essas que cintilam 

sutis: “cegos que, vendo, não veem”, para dizer como José Saramago (1995, p. 310). Por isso, 

ver não é evidente, é como uma cisão no olhar, um inquietar o olhar. Um exercício que, nessa 

pesquisa, assume relação com o vivido, com o percorrido, com o que emerge da memória e se 

interliga aos meandros da experiência. 

As escritas urbanas tornam-se visíveis pela sensação, tendo uma realidade intensiva 

que não determina só dados representativos, mas vibrações, vetores, intensidades, emoções 

vitais, uma presença que age sobre o corpo, nos pondo olhos por toda parte (DELEUZE, 

2007a). Não existindo como algo externo, independente e isento do olhar, também não nos 

deixam passar por ela imunes. Se o olhar faz parte da construção da imagem, é porque algo se 

produz nesse entre, algo que não está nem em quem busca nem no que é buscado, mas no 

encontro, no vestígio deixado na pele do outro, ou na conversa entre eles, para falar na 

filosofia deleuziana (DELEUZE; PARNET, 1998). Assim, quando as encontro, não apenas as 

“capturo” em um clique fotográfico, mas acontece algo como uma dupla-captura entre nós, 

algo que é da ordem da sensação: “ao mesmo tempo eu me torno na sensação e alguma coisa 

acontece pela sensação, um pelo outro, um no outro” (DELEUZE, 2007a, p. 42, grifos do 

autor). 

 Existe uma implicação sensível tanto para quem cria as escritas urbanas como para 

aqueles que, afetados por elas, as “descobrem”, fazendo-as emergir ao olhar — o qual, não 

sendo passivo, também opera uma produção silenciosa do que lê/vê. Para além do olhar, 

continuamos a nos envolver com essas imagens através da fotografia, da intervenção junto ao 

que existe, da criação de novas imagens a partir daquelas que nos afetam. Essas, por sua vez, 

podem ser propulsoras do deslocamento para outrem. Assim, se assumimos a dimensão de 

criação que emerge nesses encontros com imagens, não as tratamos somente como 

representações da cidade e do que nela acontece, mas como apercebenças, presenças, 

acontecimentos que fazem pensar a cidade. Isso porque, como mostra Boehm (2017, p. 23), 

sua lógica é a da mostração: “as imagens nos dão a ver alguma coisa, nos colocam alguma 

coisa ‘sob os olhos’”, ou seja, essa mostração é agenciada pelo olhar, no espaço entre que faz 

algo emergir. 

Com isso, esclareço, ainda, que as leituras das imagens dessa pesquisa são apenas uma 

leitura possível, uma vez que dizem respeito a um encontro ou uma conversa entre 
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pesquisadora e imagem — algo que se passa entre dois, fora dos dois, que não está em um (o 

“objeto”) nem em outro (o “leitor”). Mais que interpretar, explicar e classificar as imagens 

que foram sendo encontradas e criadas, o intento é perceber as sensações disparadas no 

encontro entre quem vê e a coisa vista. Não busquei, assim, procurar a origem, fixar uma 

genealogia, responder “o que essa imagem quer dizer”, de modo que, ao longo do texto, pode-

se pensar que não cheguei a lugar nenhum. No entanto, as imagens estão aqui: convido, 

novamente, quem parou nessa página a acessar o site Cidade Caminhante e passear por elas. 

Nessa mesa de imagens, pode tornar-se mais claro como essas elas, ao associarem-se, 

pensam, além de serem portadoras do pensamento daquele que a produziu e de todos que 

nelas incorporaram seus olhares, pensamentos e por vezes intervenções, como propõe o 

antropólogo Etienne Samain (2012). Sendo parte das coisas vivas do mundo, focos de 

sensações, elas também nos provocam e convocam a pensar, menos mostrando-nos o mundo 

do que oferecendo-o ao nosso pensamento: “a imagem é capaz de ideações — capaz de 

suscitar ideias —, da mesma forma como sabemos reconhecer esse potencial à frase escrita ou 

à frase musical” (SAMAIN, 2012, p. 35). Seguimos, assim, fazendo mais a partilha de um 

caminho e do que nele se produziu nos encontros com essas forças que pensam. 

 

mapa de descobertas_ 

 

 “O que vem primeiro?”, perguntei-me inúmeras vezes ao longo desta escritura, na qual 

até os últimos momentos antes de entregar esse texto à banca estive mudando os capítulos de 

lugar. Por fim, optei por uma estrutura óssea textual que se mantivesse, tanto quanto possível, 

honesta à trajetória que percorri, mesmo que, com isso, perdesse em outros aspectos (como, 

por exemplo, ao retardar o “aparecer” do campo — mas seria mentira se eu dissesse que ele 

estava aqui desde o começo). Estive pensando como “paciência” foi uma palavra-virtude que 

tive que aprender ao longo desse processo: paciência com essas imagens, com o tempo que 

elas me pedem50, com o ritmo da pesquisa, com o fazer-desfazer da escrita. Agora, paciência 

é o que peço, também, ao leitor. 

 Optei por dividir este texto em quatro partes principais. Nas notas introdutórias 

(tateando caminhos, inquietando o olhar), busco o início da pesquisa, com o coletivo 

Narrativas Possíveis, e os seus desdobramentos nos entres vida-coletivo-pesquisa. Também 
                                                
50 E, aqui, falo em termos muito práticos: como foi difícil, para mim, não tão versada nas tecnologias digitais, 
trabalhar com centenas de arquivos em .jpeg, .png, .mp4, tentar aprender a usar programas para tratá-los, assistir 
tutoriais para resolver as mais básicas operações, pensar soluções para uso de diferentes linguagens no familiar 
(e duro) Word onde escrevemos... 
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discuto o lugar das escritas urbanas no campo das artes urbanas e introduzo alguns dos 

conceitos mobilizados. Além disso, antecipo algumas escolhas metodológicas, preparando o 

terreno para algo que atravessa todo o texto. 

 Na segunda parte (a cidade está em nós: por onde caminho), apresento o 

Centro de Fortaleza, ou melhor, o centro-do-Centro, como acabei por chamá-lo. Tentando 

entremear experiências de campo, alguma perspectiva história e memórias, conto como o 

lócus de pesquisa foi delineando-se. Desse modo, o último tópico desse capítulo, um Centro 

de Fortaleza desenhado pelos passos, já é, também, uma discussão metodológica. 

 O terceiro capítulo (uma invencionática antropológica na cidade 

caminhante: poéticas de uma combinatória de métodos-táticas ou um fazer com 

imagens) debruça-se sobre a metodologia da pesquisa. Se essa já vem sendo discutida ao 

longo de todo o trabalho, aqui, dedico-me a alguns aspectos específicos, como: o dispositivo 

metodológico do deixar-se afetar na cidade cotidiana, o uso do vídeo e do desenho na 

pesquisa e a criação do Cidade Caminhante, como uma mesa de imagens em partilha. 

 Talvez seja o quarto capítulo o que mais interesse aos leitores. Após essa longa 

preparação chego, enfim, aos encontros com escritas urbanas, conversas com 

imagens ou das apercebenças. Nessa parte, passamos por vários nós que as linhas de 

percursos perfizeram no encontro com escritas urbanas no Centro, ensejando-nos o pensar 

sobre a mistura, a legibilidade que confunde, a efemeridade, o anonimato, o gesto e o rastro, a 

miudeza, a errância, a micropolítica, o jogo entre visibilidade e invisibilidade, a repetição, o 

tempo e a sobrevivência dessas imagens. 

 Para além dessas quatro partes, o capítulo final (a cidade é sem fim: linhas 
soltas, fazer e desfazer, alguns aspectos conclusivos ou partidas para uma 

nova viagem) retoma-as, brevemente, na tentativa de traçar um olhar para esse percurso e 

apontar caminhos ainda por seguir — por mim ou por outrem. 

Em alguns momentos, inseri um fragmento-disparo entre elas. O primeiro é uma 

imagem junto a um texto e os demais são apenas imagens. Elas operaram como descargas, 

saltos, iluminações ao pensar/fazer antropológico durante a pesquisa e, de algum modo, 

considero que mostram mais — ou tanto quanto — todo um capítulo escrito.51 

 

                                                
51 Importa destacar que algumas discussões trazidas nesta dissertação foram desenvolvidas e publicadas, em 
revistas acadêmicas, nos seguintes artigos: Caminhando com imagens: lampejos e rastros de escritas urbanas 
(DOTE; DIÓGENES, 2020), Desenhar (n)a cidade caminhante (DOTE, 2019), Cidade e micropolítica: as 
escritas urbanas do Centro de Fortaleza/CE (DOTE, 2020, no prelo), Riscar a cidade em gestos e rastros, 
caminhadas e imagens: escritas urbanas como um agir urbano de potência micropolítica (DOTE, 2020, no 
prelo) e Desenhando um ensaio visual: o Centro de Fortaleza/CE em imagens traçadas no papel (DOTE, 2020). 
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a rua é tua: 

fragmento-disparo_ 
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Ao meio-dia, nos encontramos no Benfica e seguimos rumo a um hospital na Rua 

Tristão Gonçalves, no Centro. Nas cadeiras enfileiradas da sala de espera, esperamos. Guichê, 

consultório, guichê, exame, consultório. Já era pra lá das três da tarde. Coroando o percurso 

burocrático, ele voltou com a notícia do braço quebrado. Não querendo engessá-lo, deveria 

imobilizá-lo e, para isso, tínhamos que comprar um certo aparato vendido — o médico foi 

enfático na indicação — em uma loja de artigos ortopédicos que fica na Av. da Universidade. 

Voltamos ao Benfica. A loja faz esquina com uma discreta travessa, que do nome só soube 

por olhar na placa: Travessa Quixadá. Estávamos de carro e, diante da rua estreita e lotada de 

automóveis, combinamos que eu esperaria ao volante enquanto ele rapidamente descia para 

comprar a cura da fratura que carregava sob a pele. 

Seguindo à procura de vaga para encostar, fui vendo, em sequência, nas superfícies 

que ladeavam a travessa: “As cidades são as pessoas”, “A rua é tua”, “Fora Temer”, “Te 

amo”, “Bonito é bom, sincero é melhor”, “Morte ao capital”, “A Globo mente”, além de 

vários xarpis. As primeiras escritas marcam uma parede muito alta, cujas pontas erguem-se 

Imagem 3 - A rua é tua_ Travessa Quixadá_ Benfica_ 12/09/2018_ 
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em direção ao que seria o cume de um telhado, se telhado houvesse na edificação, 

aparentemente abandonada. As seguintes continuam por um muro amarelo e depois um 

branco, contíguos. O movimento da mão, em direção ao celular, é quase automático, como se 

fosse imperativo fotografar o que eu acabara de encontrar. Tentei estacionar em uma e outra 

brecha à calçada, sem sucesso. Decidi dar a volta no quarteirão (o que, na verdade, estendeu-

se em pegar a Av. Domingos Olímpio, a Rua Senador Pompeu, a Rua Joaquim Magalhães, a 

Av. da Universidade, e de novo a Travessa Quixadá). Por sorte ou acaso, dessa vez consegui 

descer do carro, fazendo rapidamente as fotografias. No arquivo de imagens do meu celular, 

seriam logo transformadas em postagens nas páginas do Narrativas Possíveis, como outras 

escritas urbanas que registramos por aí. 

 Quando as encontrei e mesmo quando as fotografei, não sabia como uma dessas 

imagens me afetaria — a ponto de iluminar uma pesquisa que ansiava por um rumo. Sabemos 

que as imagens nos acenam no invisível do visível; que há uma cisão entre o que vemos e o 

que nos olha, como aprendemos com Didi-Huberman (2010), mas desconfio que não 

entendemos como, no corpo, uma imagem pega a gente até que ela nos fisga. Às vezes, não é 

à primeira vista. “A rua é tua” estava lá, antes no muro, agora também no rolo da câmera do 

meu celular, entre milhares (literalmente) de outras fotografias. E ela me pegou. Só então, 

quando me demorei nessa imagem-da-imagem, ela trilhou rumos por mim não decididos e 

associou-se a uma torrente de outras imagens da memória (SAMAIN, 2012), atravessando-me 

como uma corrente de sensações. Cheguei a aturdir-me pelo caminho improvável feito e 

desencadeado por essa imagem — como quando algo nos produz aquela qualidade do espanto 

que nos suspende a respiração por alguns segundos. 

 O “A rua é tua” fica em uma rua que não é minha: não costumo percorrê-la no 

cotidiano e, não fosse essa frase que mora ali, não me afetaria de modo especial. Essa escrita 

vem de uma madrugada entre o dois e o três de dezembro de 2016, data de outros reencontros. 

Lembrei que também fiz uma fotografia dela, recém-nascida, a tinta ainda fresca. Revisitei 

essa outra (a mesma, desdobrada) imagem do mesmo modo que havia passado novamente 

pela intervenção na Travessa Quixadá, e por aquela noite de dezembro de 2016. Deixada no 

esquecimento, a fotografia de 2016 guardou o que me escapava. Uma entre milhares, ela 

acomodou, em silêncio, o que eu não sabia; o que eu não poderia saber naquele momento. 

Como as imagens que são portadoras não só do tempo que foi, mas do tempo que ainda vem, 

como dizem Didi-Huberman (2018a) e Samain (2012). 

 O acontecimento fortuito de outrora, do qual a fotografia é um testemunho, tornou 

possível que, hoje, essa rua me dissesse algo. Não é algo dado imediatamente ao olhar. Faz 
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apelo a outra coisa — àquilo que só é possível ver de olhos fechados e dizer pelas sensações 

na viagem que se faz no próprio lugar (nesse caso, a viagem pelas outras imagens que essa 

única farpa acorda em mim). Li em Benjamin (2012, p. 207) que “achar palavras para aquilo 

que se tem diante dos olhos — quão difícil pode ser isso! Porém, quando elas chegam, batem 

contra o real com pequenos martelinhos até que, como de uma chapa de cobre, dele tenham 

extraído a imagem”. Como achar palavras para evocar as sensações que me tomaram, que 

tinham menos a ver com a literal “A rua é tua” e mais com aquele momento em que, por 

pouco, aquele muro passou a guardar um pouco de mim? 

 Minhas palavras, operando incisões com pequenos martelinhos, tentam dizer do que 

subjaz nessas outras palavras e que com elas tem pouco a ver. Escrevo aqui menos sobre o 

que escrevi na parede — o que não foi sequer pensado na embriaguez da lata na mão — e 

mais sobre como me inscrevi nela e naquele momento. Aquela noite e aquela frase foram 

feitas mais de sensações do que de uma sequência ordenada de ações; sensações que agora 

encontram-se alojadas nessa imagem como sua palavra muda, como diz Rancière (2012). Por 

isso, importa muito menos a frase escrita — que poderia facilmente ser outra — do que o eu 

ali implicado. 

 Às vezes, nem lembro que escrevi “A rua é tua”, mas que escrevi (e só), que me 

inscrevi, que me coloquei ali, naquele momento, naquela noite, naquele dezembro. E então 

esqueci. É o que acontece, frequentemente, com outras pequenas intervenções realizadas por 

onde ando: com o marcador na mão, faltam-me palavras, não sei o que dizer (como quando 

lembramos e formulamos perfeitos argumentos apenas depois de cessada a discussão). 

Escrevo, e só. Deixo ali a imagem talvez para também me deixar reencontrar e ser 

reencontrada por ela quando dela já tiver esquecido — nas sensações que de novo 

experimento, reatualizando-as, produz-se novamente a imagem. Essa presença que passa pelo 

corpo é o que faz a mim e a imagem, como se ela não existisse para mim antes que eu tivesse 

a experimentado, agora novamente, no ver com as batidas dentro da caixa torácica, com o 

estômago, com os nervos óticos da pele. Entre o olhar e a coisa olhada, ambas nos 

constituímos, não havendo, previamente, uma imagem acabada e um observador externo, mas 

uma obra e um ser que se produzem no encontro: “o que vemos só vale — só vive — em 

nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável porém é a cisão que separa dentro de nós o que 

vemos daquilo que nos olha” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 29). 

O reencontro com esse “A rua é tua” mostrou-me como rever não é a simples 

reiteração do mesmo, mas produz novamente a imagem, através das forças que continuamente 

nelas atuam. Penso nos fluxos de vida que se alojam nessa imagem em “camadas de tempo” 
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(ROCHA; ECKERT, 2013). Aqueles que por ali passam e por ela são de algum modo 

convocados podem também nela incorporar seus pensamentos, sensações, memórias. “A rua é 

tua” diz, então, daquela noite e de mim, mas de todos esses outros que por ela passaram, mas 

de quem eu nada sei. Por isso, não é uma imagem morta, mas “um ‘acontecer’, ou melhor, um 

lugar onde vários aconteceres se entrelaçam” (INGOLD, 2012, p. 29). Como “autora” desta 

escrita, não sou o que nela importa. Ela não me pertence, ou somente pelo que me provoca 

(como tantas outras, cujos autores desconheço, que me invadem e já carrego comigo). A 

mensagem que ali se expressa não apenas pode produzir sensações e até evocar significados 

distintos para quem a criou e para quem a olha — o acontecimento da intervenção ultrapassa, 

escapa, vaza da mensagem conformada pela soma dessas letras. 

Como rastro de um gesto, nessa mistura de tempos, espaço de presença e ao mesmo 

tempo de vazio inerente ao encontro, é aí que a imagem acontece, nos invadindo enquanto 

força. O que se produziu no instante em que ela me atravessou — é isso, agora eu sei, uma 

apercebença (DIDI-HUBERMAN, 2018b). Essa imagem, ou esse reencontro com ela, abriu-

me uma via de través nesta pesquisa que se tornou seu rumo, oferecendo-me, ainda, um modo 

de dizer que é sempre esforço, pois difícil colocar em palavras o que nos acontece como 

sensação. Seria mentira se eu dissesse que me relacionei com todas as imagens da pesquisa 

dessa forma, mas, quando sinto-me gaguejar em meus argumentos, ou mesmo em meu jeito 

de ver, lembro-me desse encontro. 

A rua é tua. Disparo. Nunca mais esqueci. 
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a cidade está em nós: 

por onde caminho_ 
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rastros de uma memória que dança ao rés do chão_ 

 
 

 A rua conduz o flâneur em direção a um tempo que 

desapareceu. Para ele, qualquer rua é íngreme. [...] 

 No asfalto sobre o qual caminha, 

seus passos despertam uma surpreendente ressonância. 

_Walter Benjamin 

(2018, p. 702) 

 
 No Centro, a caminhada é cadenciada pela profusão de imagens e sensações que nos 

invadem os olhos e poros. O ritmo dos passos é como uma dança com o movimento dos 

transeuntes, vendedores, seguranças e papeadores ao rés das portas das lojas, ambulantes, 

camelôs e taxistas nas calçadas, disputando espaço com os produtos que ora escapolem das 

lojas abarrotadas, ora são ali dispostos. Anúncios visuais são complementados pela 

publicidade sonora das mercadorias, seja na voz amplificada de locutores ao microfone, seja 

no gogó52 dos ambulantes, que entoam o que vendem quase em cantiga repetida. “Beba-água-

beba” é um dos sons característicos do Centro. Além dele, escutamos variações da oferta de 

água a um real, coco gelado, salada de frutas, bolo de pote, pratinho53, dentre outros itens 

alimentícios. “Ó o chip da Tim-Claro-Oi-Vivo” de um lado, “Três-pares-de-meia-cinco-reais-

óia” do outro. Vendedores de CDs e DVDs piratas, nas calçadas ou em trânsito, fornecem 

uma amostra do produto ao deixá-lo tocando forró, brega, sertanejo ou algum hit do 

momento. Betoneiras trabalham renovando as praças para o ano que se aproxima. Ao badalar 

de um sino, segue o movimento quase automático de olhar o relógio ao pulso. A caminhada 

em silêncio é interrompida por uma série de “Não, obrigada” às interpelações que irrompem à 

nossa frente: “Avaliação com dentista?”, “Empréstimo?”, “Piercing ou tatuagem?”, “Livro, 

jovem?”. A espiga de milho cozida anuncia-se pelo cheiro, bem como os trechos de ruas e 

becos que, eventualmente, são usados como mictórios. Placas de sinalização e semáforos 

tentam manter a ordem; letreiros de lojas e panfletos publicitários generalizam-se, afirmando 

o caráter comercial do Centro; lojas vazam para a rua de tão entulhadas; camelôs organizam 

uma exposição amontoada de produtos nas calçadas, onde são dispostas manequins, roupas 

íntimas, relógios, óculos, acessórios para celulares, ervas, óleos e pomadas, e qualquer coisa 

que se possa pôr à venda; frutas e verduras oferecem-se à degustação nas esquinas como em 

                                                
52 “Gogó” indica o pomo de adão, termo usado coloquialmente para atos de fala que se utilizam da força da voz 
(exemplo: “gritar no gogó”, “soltar o gogó”).  
53 O “pratinho” é uma refeição popular compacta, servida em “pratinho” de plástico descartável, vendida, 
geralmente, em praças e calçadas, ou próximo a locais de festa, jogos de futebol etc. 
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uma feira; restos de cartazes de propagandas políticas jazem nas paredes, ao lado das sempre 

renovadas promessas “Trago seu amor de volta”; riscos, intervenções ilegais e “gambiarras”54 

surgem aos olhares mais atentos; grandes murais coloridos aparecem, ao dobrarmos em 

algumas esquinas ou nos virarmos segundo alguns ângulos, em empenas de prédios; a 

miscelânea da arquitetura faz conviver, lado a lado, a arquitetura e o mobiliário urbano do 

passado e do presente; e os corpos e suas práticas comunicacionais e performativas 

imprimem-se ao espaço compondo essas espécies de paisagens e passagens afetivas. 

Caminhando pelo Centro de Fortaleza, somos assediados por um ininterrupto fluxo de 

imagens — as quais estão também nos sons, cheiros, gostos e toques — que caracteriza uma 

experiência sensível e sensorial de um espaço “háptico”55, ou seja, um espaço intensivo, 

ocupado por acontecimentos, ruídos, intensidades (DELEUZE; GUATTARI, 2012b). 

Imergimos num espaço por vezes babélico. Nas ruas mais movimentadas, é comum sermos 

acometidos por uma sensação de “não saber para onde olhar”, enquanto a cabeça pendula para 

um lado e para o outro, tentando acompanhar o ritmo no qual as imagens emergem, papocam, 

desaparecem. Imagens sobrepõem-se umas às outras, criando uma textura dos depósitos de 

memória da cidade, à qual nos dirigimos com o olhar-que-passa, cadenciado pela velocidade 

das imagens, e o olhar que se demora, que roça, que se avizinha do que vê. 

As escritas urbanas são o alvo desse olhar. No entanto, não passamos imunes ao fluxo 

de imagens que se desprende das ruas por onde andamos e nos invadem sem pedir permissão. 

Aliás, talvez caminhemos também por elas. Nossas sensações acerca do Centro e de seus 

diferentes logradouros nos dizem como habitamos não só a sua materialidade, mas as imagens 

das quais está impregnado, que, de algum modo, também conduzem o caminhar. Diz 

Canevacci (2004, p. 22) que escolhemos nossos caminhos também pelo “fluxo emotivo que se 

libera quando atravesso essas ruas, e não outras”. Não é por acaso que, ao revisitar os 

desenhos das caminhadas realizadas durante a pesquisa, percebo como os passos repetiram-se 

em algumas ruas e hesitaram noutras. Há pedaços do Centro que me geram sensações de 

atração, repulsa, curiosidade, tédio, encanto, desinteresse. O caminhar não segue por aqui ou 

por ali por acidente: os possíveis e interditos dos espaços são uma construção também das 

imagens criadas sobre eles. 

                                                
54 No dicionário, a gíria “gambiarra” indica um serviço elétrico malfeito e ilegal. Geralmente, o termo é usado 
para indicar soluções improvisadas e não convencionais para problemas diversos.   
55 Em Deleuze e Guattari (2012b), o termo “háptico” dá a entender que o olho pode ter uma função que não é 
óptica, a qual, por sua vez, não é exclusiva ao olho. Quando pensamos em uma percepção “háptica”, pensamos 
em algo como uma visão próxima, um olhar que apalpa, portanto, uma percepção por fragmentos e sensações. 
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Tais imagens vêm nos habitando, como fortalezenses, há muito tempo. Embora a 

pesquisa concentre-se nesse espaço-tempo, “chego” ao Centro já habitada por ele e suas 

imagens, que contêm uma forte carga de memória (tanto a memória da cidade quanto as 

minhas memórias na cidade). Assim, essas memórias, atualizadas pelas experiências do 

caminhar, foram respondendo o desafio de tentar apresentar ao leitor “por onde andei”, ou 

seja, onde se espacializou a pesquisa. Ainda assim, percebi como atentei mais às sensações do 

caminhar no encontro das escritas urbanas do que aos nomes de ruas, à localização de prédios 

históricos, às fachadas de um ou outro estilo arquitetônico. Como contar esse Centro a partir 

da singularidade e inconsistência dessas sensações, as quais não totalizam uma dada ideia de 

“narrativa”? Não tendo uma resposta, o que consigo apresentar do Centro neste capítulo é 

uma construção posterior às caminhadas, em que vou pinçando alguns fragmentos que me 

dispararam algumas memórias, sensações, associações à história contada do Centro e que, a 

mim, é difícil ignorar. 

O lócus da pesquisa, um recorte dentro do chamado Centro Histórico, coincide com as 

primeiras ruas e espaços a serem criados e ocupados no núcleo formador da cidade, ainda nos 

séculos XVIII e XIX, e em torno dos quais se desenvolveu não só o Centro, mas o que era 

Fortaleza à época. Essa área está impregnada, ainda, de rememorações de uma história 

constantemente reescrita: está nos livros, nas crônicas, mas também na língua de muitos 

fortalezenses. Por vezes, ela mistura-se às minhas memórias, que emergem enquanto ando. A 

mim, uma sedução dessa área de Fortaleza sempre foi o ar que revolve o passado e o presente. 

É o que sinto quando observo, por exemplo, prédios centenários pixados, como a Escola 

Jesus, Maria e José, na Rua Coronel Ferraz, o antigo prédio do Palácio da Justiça e o fechado 

Museu das Secas, na Rua General Sampaio. Sinto algo de inquietação ao passar por 

edificações que, muitos diriam, estão abandonadas e deterioradas: paredes sujas do tempo, 

janelas quebradas, gambiarras para sustentar suas estruturas, pixações. 

Ao vê-los, pergunto-me o que teria sido aquele prédio, aquela esquina, o que se via 

outrora por detrás daquela janela, ao mesmo tempo que imagino espiar o que ali existe agora. 

Pode parecer até um anseio saudosista, mas não: o que me inquieta é perceber que, longe de 

passarmos por uma materialidade urbana que conta uma história onde passado e presente 

seriam entidades cronológicas inertes, a própria cidade indica como eles misturam-se em um 

tempo extemporâneo, de rememoração, elaboração (BENJAMIN, 2018). 

Essa não é uma leitura unívoca, mas singular: podemos dizer que tantos são os 

Centros de Fortaleza quantas são as práticas que os inventam e as imagens que delas se 

produzem. A imagem que “acontece” quando caminhamos “desencadeia a presença de todas 
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as outras imagens que nos habitaram em momentos e situações anteriores”, como dizem 

Rocha e Eckert (2013, p. 46). É por isso que, andando pelo Centro, passeio também por um 

emaranhado de imagens através das quais ele chegou a mim ao longo da vida: percorro 

imagens de causos que só “presenciei” nas páginas que li, mas também imagens-sensações 

ativadas por um cheiro de dendê; por uma valsa que me parece tão familiar, mas da qual não 

sei o nome; pelo badalar de um sino que me leva à igreja vizinha ao colégio em que estudava, 

também no Centro; pelo gosto do sorvete de casquinha como os que tomava, quando criança, 

ao fim das compras escolares; pelo bocado de glitter e bituca de cigarro, restos de noites 

festivas, nas brechas do chão de pedras portuguesas. Percorro também o medo do Centro 

“perigoso” e “decadente” veiculado na mídia e sentido por tantos; bem como o encanto do 

Centro “coração da cidade”, vez por outra também evocado com saudosismo por 

fortalezenses. 

Se sou convocada primeiramente pelas escritas urbanas que habitam essas ruas, não 

escapo de outras imagens e escritas que também me interpelam. É como se elas fossem 

“escritas urbanas” de outras ordens, como falei anteriormente. Essas me permitiriam alargar o 

que entendo com essa denominação. No entanto, se aqui não a estendo para elas, é pelo receio 

de não dar conta de tudo e de tanto que se pode assim entender. Fiquemos, assim, com a 

sensação de que, sim, fomos interpelados por escrituras e imagens outras no, do e sobre o 

Centro de Fortaleza, para além das frases e palavras riscadas em suas superfícies, e que, 

assim, a elas também damos passagem, sem a preocupação de alargar o conceito. 

Na seção seguinte, detenho-me em uma das caminhadas realizadas durante a pesquisa. 

Misturando sensações relativas aos métodos de pesquisa e às escritas urbanas encontradas, 

além de incursões breves na história do Centro, busco mostrar por onde andei. No entanto, 

essa pesquisa não é sobre o Centro. Assim, devo avisar que muito do que ele viveu não será 

contemplado nessas páginas, pois a intenção é evocar fragmentos que, longe de constituírem 

um todo coerente e homogêneo, lançam luz sobre alguns acontecimentos, fornecendo pistas e 

indicando caminhos para outros leitores-caminhantes. 
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eu ♥ o Centro_ 
 

Irene é um nome de cidade vista de longe, 

E se nos aproximarmos muda logo. 

A cidade para quem passa sem entrar nela é uma, e outra para 

quem é tomado por ela e já não sai [...]. 

_Italo Calvino 

(2015, p. 136) 

 

 22 de fevereiro de 2019, sexta-feira, nove horas da manhã. Faz vinte e oito graus, o 

que eu poderia esquecer se não anotasse. O início do percurso é na Rua Floriano Peixoto, 

1437. No mapa, aqui é Centro, mas já quase José Bonifácio. Não é exatamente o Centro que 

evoco em imagens difusas, desde quando comecei a pensar que, talvez, realizaria a pesquisa 

aqui. Aliás, uma das primeiras preocupações que emergiu, ao tentar determinar um lócus de 

pesquisa, foi a de tentar entender “o que é o Centro”. Onde começa? Onde termina? O que 

“oficialmente” define o bairro Centro coincide com o que se entende por Centro? Quais são as 

diversas leituras desses imprecisos e variáveis perímetros evocados como Centro? 

 Aqui, por “Centro” entende-se tanto o bairro como o “centro da cidade”, que, não 

sendo seu centro geográfico, é institucionalmente assumido como seu “centro histórico”. A 

história do surgimento da cidade confunde-se com a do Centro, de modo que o “miolo” do 

bairro confundia-se com o que era, à época, Fortaleza. Hoje, se ele ainda carrega essa carga 

histórica, tornou-se, à semelhança de tantos outros centros de cidades brasileiras, um grande 

polo comercial e de serviços. Percorrendo os mapas oficiais de Fortaleza com o olhar, 

perguntei-me se seria possível tentar cobrir todo o bairro em caminhadas durante a pesquisa 

— questão que durou somente o tempo necessário a perceber a armadilha científica da 

pretensão ilusória de totalizar toda uma representação de um bairro. Além disso, temos as 

tantas outras representações do Centro: aquele da história, da mídia massiva, das estatísticas, 

dos planos urbanísticos. Entre eles, existe o Centro habitado cotidianamente também de 

múltiplas maneiras. De qual deles devo falar? 

 Mostrou-se inadequada a tentativa de dar conta de todos esses Centro. Reconheço que 

as paisagens nas quais me integro, as passagens que adoto ou que evito, a micropolítica das 

suas práticas cotidianas e, especialmente, as escritas urbanas, estão ligadas ao Centro 

institucionalizado. Entre este e o Centro das caminhadas, há conversações relativas às formas 

de uso e ocupação do solo; às populações que ali (não) habitam; às (des)regulamentações do 

espaço; à proeminência das decisões da iniciativa privada e da especulação imobiliária, que 
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acabam contribuindo para que ali proliferem determinadas paisagens; à vigilância e violência 

institucional; às propostas de requalificação que partem e aportam em uma dada imagem do 

Centro; dentre tantas outras relações que, quanto mais mergulhamos nesse espaço, mais 

emergem a nós. No entanto, o Centro que percorro e busco conhecer através das caminhadas 

passa pelo Centro institucionalizado, mas nele não se resume. Passeei dentre as tantas 

perspectivas que podemos adotar para falar sobre esse Centro, mas decidi pousar mais atenção 

aos rastros que emergem das caminhadas para só então tentar iluminar alguns fragmentos. 

Nessa caminhada, sigo pela Rua Floriano Peixoto em direção à Av. Duque de Caxias, 

mas o que seriam apenas três quarteirões em linha reta acabam enrolando-se, não sei bem 

como. Ao me perder, encontro um “Cinema pegando fogo”, na Rua Barão do Rio Branco. 

Continuo, então, por ela, no sentido praia56, que, de onde estou, é também o sentido rumo à 

Praça do Ferreira, o considerado “coração 

da cidade”, como outrora declarou o 

escritor cearense Juarez Leitão e como 

ouço, de quando em quando, alguém 

repetir. Se é o coração ou o intestino da 

cidade, não importa tanto. Mas a presença 

a mim dificilmente ignorável da Praça do 

Ferreira no Centro talvez tenha sido o que 

me fez tomá-la, no início das caminhadas, 

como meu principal ponto de orientação. 

 

Essa praça conserva uma ambiência como que de uma ilha de ancoragem e zarpada no 

meio do Centro. Ainda antes de tornar-se Praça do Ferreira57, aquele espaço já se fazia notar 

pelas práticas de sociabilidade urbana que lá tomavam forma. No século XIX, a figura do 

boticário Ferreira e de sua botica, que não abarcava os tantos papeadores que a frequentavam, 

marcam um período que já anunciava o que a Praça se tornaria para a cidade: “durante o 

século XIX, a praça reinou majestosa sob a Cidade. Para ela convergiam grande parte dos 

eventos sociais e dos rituais da vida pública. Por ela passaram os burburinhos e os prenúncios 

de mudança da urbe” (ALVES, 2012, p. 65). No Centro que já foi o centro de poder dessa 

                                                
56 Em alguns bairros de Fortaleza, é comum nos orientarmos indicando o “sentido praia” ou o “sentido sertão” 
— o que seria o sentido norte ou o sentido sul, respectivamente. 
57 O largo de areal onde acontecia a Feira Nova recebe a Câmara Municipal de Fortaleza em 1833. Em 1842, é 
instituído oficialmente como praça, denominando-se Praça Pedro II ou Praça Municipal. Somente em 1871, 
torna-se Praça do Ferreira, em homenagem ao Boticário Ferreira (ALVES, 2012). 

Imagem 4 - Cinema pegando fogo_ Rua Barão do Rio 
Branco_ Centro_ 22/02/2019_ 
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cidade nascente, também os ordinários teciam a vida urbana cotidiana em logradouros onde, 

hoje ainda, podemos encontrar seus herdeiros. 

 
Os bate-papos na Praça vinham de longe. [...] os avós dos nossos avós reuniam-se 
no local para discutir, entre outras coisas, política, negócios, literatura, e um mal que 
não é de hoje: a carestia de vida! [...] Não haverá exagero em dizer-se que no Ceará 
a opinião pública formava-se na Praça do Ferreira. Nos bate-papos eram muitas as 
questões em debate. Problemas de interesse regional ou nacional, as mutretas dos 
políticos, tudo era analisado em tais ocasiões. Pelo que diziam os papeadores, podia-
se considerar a opinião dos cearenses. (GALENO, 1991, p. 15-16) 

 
A “rainha das praças”, como é chamada em um cordel de Rouxinol do Rinaré, não é 

bem a sala dos aristocratas fortalezenses. Por ela, passa um sem-número de pessoas, 

atravessando-a para cumprir seus caminhos, desviando dos demais transeuntes, rodas de 

apresentações artísticas, pedintes, trabalhadores que, com pranchetas à mão, pedem um 

minutinho de atenção, e dos vários vendedores ambulantes de produtos como guarda-chuvas, 

panos de prato e chips de celular, ou ainda itens alimentícios: água, pipoca, salgado e suco, 

dindim58, açaí e salada de frutas, queijo de coalho assado, milho cozido, churros (esse, mais 

ao avanço da tarde). Muitos fixam-se em determinados pontos com suas bicicletas, carrinhos 

ou isopores, entoando o anúncio de seus produtos, o que, em arranjo com tantos outros 

barulhos, compõe a sinfonia do Centro. Outros trabalhadores da Praça instalam-se com seus 

instrumentos artísticos (desde pequenas caixas de som e malabares, até cocos verdes e 

cachorros) na porção da Praça protegida pela sombra do Cineteatro São Luiz, na peleja de 

fechar rodas em torno de si e garantir sua bilheteria ao passar o chapéu 59 . Alguns 

frequentadores da Praça congregam-se nos famosos bancos de madeira, que outrora eram 

divididos por nome próprio, chegando até a serem temidos, como o Banco dos Comunistas. 

Hoje, quem mais vemos por ali são os senhores idosos que veem o tempo passar entre 

conversas e apostas, além da gente que descansa o almoço sob as sombras disputadas. Os 

remanescentes da noite da Praça-casa perambulam ou dormem sob marquises, colchões 

encardidos ou pedaços menos disputados de banco. À noite, é frequente a chegada de carros 

que, já identificados por aqueles que ali moram, distribuem refeições e, às vezes, pregam para 

a fé e para a fome: “Estourou!” é o código. Sua presença ali vezes é maior, vezes é menor, 
                                                
58 O picolé caseiro dentro de pequenos e delgados sacos plásticos é, no Ceará, chamado de dindim. Em outros 
estados brasileiros, a denominação varia: sacolé, geladinho, chup-chup etc. 
59 “Passar o chapéu” é uma prática comum dos artistas de rua, de construção de público e de contribuição ao 
trabalho apresentado. Os espectadores de seus números, parando em torno da performance (daí a expressão 
“fechar a roda”) contribuem, depositando qualquer valor no chapéu que o artista passa entre eles. Algumas 
vezes, consegue-se manter essa roda por várias horas, passando-se o chapéu mais de uma vez (como é possível 
notar, inclusive, em algumas apresentações na Praça do Ferreira). Notadamente, há variações da prática: nem 
sempre precisa ser, literalmente, um chapéu. Na Praça, os artistas que fazem “estátua”, por exemplo, designam 
um recipiente, como uma caixa, para que os passantes possam deixar suas contribuições. 
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dependendo das políticas de “higienização” da praça que vez ou outra despontam, quando os 

moradores são coagidos a deixá-la. Tem ainda os “hippies”, como comumente são chamados, 

que se sentam ao chão junto a suas criações de miçangas na travessa que ladeia o Cine, ou, 

aos sábados, em frente a ele. Os sábados, diga-se de passagem, são agitados na praça. 

Frequentemente, há alguma movimentação diferente: eventos de temáticas diversas que 

armam stands provisórios; campanhas de saúde; membros de organizações ou partidos 

políticos distribuindo panfletos e apertos de mão, ou sucedendo fala após fala em pequenos 

palanques; outros partidos vendendo jornais populares; algumas vezes há performances dessa 

gente estranha que é artista, atraindo olhares e comentários irreverentes dos passantes e 

frequentadores da Praça. Há os que permanecem, de rostos dificilmente ignoráveis mesmo 

para quem só por ali passa, como, outrora, o emblemático poeta-andarilho Mário Gomes e, 

hoje, os artistas de rua Samuel e Quebra-Coco, o engraxate Pirrita, além dos ambulantes que 

se mantêm no mesmo ponto há décadas. E há ainda aqueles que demoram somente o tempo 

de atravessar a Praça, de um pastel com garapa de cana na famosa Leão do Sul ou de um 

acarajé da Iêda, montado na calçada em frente. 

Aquele que dá nome a uma das praças mais emblemáticas de Fortaleza, curiosamente, 

não é fortalezense. O boticário Ferreira nasceu na Vila Real da Praia Grande (atual Niterói, 

Rio de Janeiro) e, em 1825, veio para a cidade, como caixeiro, aos vinte e poucos anos. É aí 

que começa a trajetória desse “estrangeiro” que deixa seu nome na praça em que ergueu sua 

botica e que, segundo Galeno (1991, p. 15), é “o primeiro pai dos pobres de que há notícias 

em Fortaleza”. À maneira dele, a Praça do Ferreira parece consistir um imã que não só atrai e 

lança ondas de magnetismo a banhar o Centro, mas também constitui um lugar propício para 

o estrangeiro, recebendo tanto aqueles que vêm de outros lugares quanto aqueles que, ainda 

que fortalezenses, experimentam essa condição de estrangeirismo, lá sentindo-se, de alguma 

forma, simultaneamente desenraizados e acolhidos. Se a cidade faz do estrangeirismo um 

devir, como diz Caiafa (2007), desconfio que a pesquisa — e a pesquisa com sua própria 

cidade — o potencializa. 

Não é que nessa praça eu aporte e me fixe. Pensando a cidade como imã, Raquel 

Rolnik (1988) nos dá a deixa para entendê-la antes como lugar de atração do que de 

sedentarização. É como o que acontece entre mim e não só essa praça, mas o Centro: à 

maneira das ruas que parecem lançar-se a partir dela, eu acabo também indo e retornando, 

num movimento que, por vezes, intensifica-se, por vezes, enfraquece-se. 

Ainda que passando pelas praças, lanço passos no encalço das escritas urbanas que 

nomadizam pelas ruas que compõem o conhecido traçado em xadrez do Centro, o qual 
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constitui uma das facilidade de andar por ali: a planta ortogonal, as ruas em linha reta, o 

revelo plano ajudam os mais perdidos a se localizarem. Esse desenho foi preconizado com as 

primeiras ruas abertas, em 1818, no núcleo formador da cidade: a Rua Barão do Rio Branco 

(antiga Rua Formosa); a Rua Major Facundo (Rua da Palma); a Rua Floriano Peixoto (Rua 

das Belas). Segundo Ponte (2010), a ordenação da malha urbana de Fortaleza tem como 

primeiro marco o plano urbanístico elaborado por Adolfo Herbster, em 1875, o qual 

sistematizava o crescimento e a expansão da cidade, estabelecendo e ampliando o perímetro 

urbano para além de seus limites originais, através da criação de três “bulevares”: Av. do 

Imperador (antiga D. Pedro II), Av. Duque de Caxias (do Livramento); e Av. Dom Manuel 

(da Conceição). São eles que delimitam o que atualmente é chamado de Centro Histórico. 

À medida que avançam as caminhadas, percebo que elas se detêm no interior desse 

quadrilátero, passando por ruas e praças de marcada carga histórica, a qual, para mim, é mais 

evocada por sensações do que por fatos históricos objetivos. É uma certa fachada, um 

determinado comércio que resiste, um jeito de conversar nas praças, além das edificações 

históricas e monumentos, ainda que eu não saiba ao certo seus nomes oficiais ou quem 

homenageiam. Assim como as pixações que procuro são anônimas, os homens que dão nome 

às ruas pelas quais caminho são desconhecidos para muitos dos transeuntes, embora façam 

parte da história oficial da cidade. 

No percurso, quando atravesso a Av. Duque de Caxias, sinto-me mais confortável. 

Além de conhecer melhor essa parte da Rua Barão do Rio Branco, aqui vou aproximando-me 

do Centro que imagino quando digo que “vou ao Centro”, o que já é uma dica do que é esse 

nome, essa imagem, esse pedaço de cidade 

para mim. Oriento-me também pelas 

escritas urbanas que vou (re)encontrando: 

elas também marcam um Centro a mim 

mais familiar. “Antifa é ♥” no granito ao 

lado direito da rua. Quase em frente, na 

outra calçada, o mesmo “Mulheres na luta 

♀” que havia fotografado em novembro do 

ano passado. Seguindo, passo pelo 

Bradesco dos peixinhos 60 . Como 

manifestações políticas tendem a passar por 

                                                
60 Antes BEC (Banco do Estado do Ceará) dos Peixinhos, é assim chamado por conta dos peixes decorativos, em 
relevo, na lateral do edifício (que dá para a Rua Pedro Pereira). 

Imagem 5 - Antifa é ♥_ Rua Barão do Rio Branco_ 
Centro_ 22/02/2019_ 
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aqui, pensei que poderia encontrar algo 

riscado nas suas paredes. 

 Saindo de casa logo cedo, imaginei 

dispor de tempo suficiente para realizar 

um longo percurso. Talvez, a empolgação 

seja própria desse tatear de um método de 

pesquisa: tento descobrir como um outro 

caminhar vai se desenrolar, já percebendo, 

nas incursões a campo anteriores, que esse 

é um andar diferente do das idas cotidianas 

ao Centro. Penso se devo fazer várias e curtas caminhadas, ou, primando por uma premissa 

antropológica de duração em campo, caminhar “durando” um dilatado período. Hoje, aposto 

na segunda possibilidade, mas, logo no início do percurso, percebo, pelos calos que brotam 

nos pés, que essa expectativa será frustrada — o que depois descubro ser melhor. 

 Sigo caminhando e fotografando. Meu olhar raramente ergue-se para o alto, 

permanecendo às voltas da escala humana e dirigindo-se para baixo. Encontro escritas em 

edificações que, outrora, já foram das mais importantes na cidade, mas raramente sei disso de 

pronto. É algo que vou descobrindo depois, ao longo das caminhadas por essas ruas, e 

também pelos escritos da história do Centro. “Comando antifascista”, “Fora Temer” “Fora 

facho” habitam há algum tempo o antigo Palácio da Justiça, hoje desativado. 

 

 

  

 

  

Imagem 6 - Mulheres na luta ♀_ Rua Barão do Rio 
Branco_ Centro_ 22/02/2019_ 

 

Imagem 7 - Comando antifascista_ Rua Barão do Rio 
Branco_ Centro_ 22/02/2019_ 

Imagem 8 - Fora facho_ Rua Barão do Rio 
Branco_ Centro_ 22/02/2019_ 
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Imagem 9 - Fora Temer_ Rua Barão do Rio 
Branco_ Centro_ 29/11/2019_ 
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Imagem 10 - Buzina não educa mas tange 
jumento_ Rua Barão do Rio Branco_ Centro_ 
22/02/2019_ 

 

Ao longo da pesquisa, muitas delas se 

manterão aí, como que indicando que esse e 

outros prédios desocupados não estão exatamente 

abandonados61. Neles, as escritas proliferam. 

Hoje, elas são alguns dos primeiros 

indícios de uma caminhada marcada por escritas 

urbanas comumente identificadas como “de 

protesto” ou “políticas”. Desconfio que essas, 

como as demais que vou encontrando, 

notadamente os vários “Fora Temer”, sejam 

rastros de manifestações políticas que passaram 

pelas ruas Barão do Rio Branco, Senador 

Pompeu, General Sampaio — as que, 

coincidentemente, hoje percorro. Mas não é só 

isso que encontro por aqui. Logo depois, num 

portão que está sempre fechado, há um estêncil “Buzina não educa mas tange jumento”. 

 Esse prédio, como outros ainda mais antigos, de imponentes fachadas, remontam a um 

Centro que já foi o centro de poder da cidade, onde homens enfileiravam suas mansões 

metade europeias, metade nordestinas, por avenidas que se pretendiam bulevares 

afrancesados. Nos entornos das primeiras ruas e avenidas abertas no areal da cidade, como a 

Barão do Rio Branco, foram erigidas, no século XIX, as primeiras edificações notáveis da 

cidade, sediando órgãos públicos, associações, hotéis, cafés, cinemas e escolas de Fortaleza. 

Naquela época, mais especificamente entre 1860 e 1930, o Centro passava por reformas 

urbanas e sociais que, no curso dos anseios dominantes de modernização, civilização e 

progresso, marcaram o período conhecido como belle époque fortalezense, como conta 

Sebastião Ponte (2010). 

 O Centro foi continuamente remodelado em torno de discursos e práticas que 

procuraram, “através de medidas embelezadoras, saneadoras e higienistas, ordenar seu espaço 

e disciplinar sua população” (PONTE, 2010, p. 17). Tais reformas, inspiradas na Paris 

moderna, faziam parte do projeto de controle social que se tentava exercer sobre a população, 

impondo-lhe a incorporação de modos de ser “civilizados” nesses espaços, de acordo com as 

novas regras de vida e de trabalho. Destinavam-se a beneficiar precisamente os setores 

                                                
61 Não à toa, incluo aqui uma fotografia feita vários meses depois, em novembro do mesmo ano, de um “Fora 
Temer” que permanece no mesmo prédio. 
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Imagem 11 - Zonzo_ Rua Floriano Peixoto_ Centro_ 
22/02/2019_ 

 

abastados que ali estavam instalados, como as elites intelectuais que tiveram papel 

fundamental na construção dessa nova ordem urbana. 

É dessa época, nos anos 1880, o surgimento dos cafés-quiosques nos cantos da Praça 

do Ferreira — o Café Java, o do Comércio, o Iracema e o Elegante: “eis alguns dos redutos 

etílicos-culturais instalados nos arredores da Praça do Ferreira e disputados por uma elite 

letrada e ávida por informações aliada ao frenesi de uma vida social novidadeira” 

(GOUVEIA, 2015, p. 67). Nesses cafés, reuniam-se literatos, poetas, intelectuais e políticos, o 

que fez deles o palco de diversos acontecimentos e causos da época. Além de jornais e 

associações que passaram por ali, os integrantes da Padaria Espiritual, fundada em 1892, 

também se reuniam no Café Java — por vezes, segundo conta Netto (2014), pendurados por 

suas contas a pagar no quiosque de Mané 

Coco. Esse, uma figura memorável da 

Praça do Ferreira, era um daqueles poetas 

de um poema só, a ser declamado em 

qualquer ocasião. Talvez ainda possamos 

encontrar desses no Centro, como aqueles 

que intervêm nos muros com um só dizer a 

repetir-se a qualquer convite da 

oportunidade: “Zonzo” é um deles. 

Encontro o primeiro nessa caminhada. 

 O “Zonzo” é, inclusive, uma dessas escritas a constantemente me relembrar que, ao 

encontrá-las, se trata menos de tentar decifrar as mensagens que carregam do que perceber 

como se dão a ver. Achei-o já no final dessa caminhada, quando, tendo decidido dar por 

finalizada a incursão a campo, coloquei-me a voltar ao meu ponto de partida, seguindo pela 

Rua Floriano Peixoto. Acabei desviando-me nessa travessa, onde fica o prédio dos Correios, 

e, pelo desvio, encontrei-o. Por pouco, portanto. Como um “Fora Temer” que, dias antes, vi, 

como que por acidente, lá no alto, no portão vermelho que baixava na Rua Barão do Rio 

Branco. Hoje, o portão está fechado e a escrita está à altura dos olhos. É só mais um “Fora 

Temer”, mas tem algo na maneira como ele aparece — para mim, uma aparição: se o portão 

não estivesse baixo, eu não o veria. 
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Imagem 12 - Fora Temer_ Rua Barão do Rio Branco_ 
Centro_ 22/02/2019_ 

 

Mas antes desse breve desvio (agora 

na escrita), ainda estava na Rua Barão do 

Rio Branco. Quando chego à Rua Castro e 

Silva, decido voltar. É curioso que eu tenha 

falado sobre “voltar”, palavra-indício do 

que é o Centro para mim: voltar àquele 

miolo polifônico. Se seguisse em linha reta, 

chegaria à Rua João Moreira, onde fica o 

Passeio Público. Em algumas caminhadas, 

passei por essa rua, mas, por motivos que 

me escapam, não entrei nesse espaço, também um símbolo de uma Fortaleza entre-épocas. 

Para além dos cafés construídos e frequentados na Praça do Ferreira durante a belle époque, 

era também nos clubes, no mercado, nas bodegas, que circulavam os burburinhos da cidade 

que se modernizava e que vivia uma tensão constante entre o antigo e o novo, como nos dão 

pistas as páginas do romance A Normalista, de Adolfo Caminha (1997). Essa tensão se dava 

entre a cidade provinciana e “atrasada”, respirando o ar do sertão, e a cidade moderna e 

“civilizada”, respirando novos ares parisienses. Ambas as imagens têm servido, desde esses 

tempos, para fundamentar mudanças e reformas no Centro de Fortaleza. 

Inaugurado durante a belle époque, em 1881, o Passeio Público torna-se o novo 

espaço de sociabilidades da sociedade fortalezense. No largo que já viu muito sangue 

derramado, em meio ao alvoroço da multidão62, foram abertos três planos com vista para o 

mar. Afrancesados em seus ornamentos, esses planos foram divididos entre classes sociais: 

um para as elites, um para a classe média, e a “rampa” para os populares. Como um dos 

programas preferidos da população mais abastada de Fortaleza, que passeava por esse espaço 

com trajes de influência europeia, o Passeio Público tornou-se uma vitrine social, o principal 

cartão-postal da época. No romance de Caminha (1997), encontramos gente “de todas as 

classes”, até mesmo “uma troça de sujeitos pulhas”, a passear por ali: 

 
Senhoras de braço dado, em toilettes garridas, iam e vinham no macadame, 
arrastando os pés, ao compasso da música, conversando alto, entrechocando-se, 
numa promiscuidade interessante de cores, que tinham reflexos vivos ao luar. D’um 
lado e d’outro da avenida estendiam-se duas alas de cadeiras ocupadas por gente de 
ambos os sexos, na maior parte curiosos que assistiam tranquilamente ao vaivém 
contínuo dos passantes. (CAMINHA, 1997, p. 86) 

                                                
62 O Passeio Público fora chamado de Campo da Pólvora e Largo do Paiol. Na coluna da morte, eram realizadas 
execuções. Destaca-se, por exemplo, a execução dos líderes da Confederação do Equador, em 1825, entre eles o 
Padre Mororó (NETTO, 2014). Assim, esse espaço é também chamado de Praça dos Mártires. 
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O Passeio Público, junto às demais remodelações no Centro de Fortaleza, “foi 

fundamental para a determinação de novos modos de convívio urbano que correspondessem 

às imagens de civilidade e assepsia produzidas pela nova paisagem citadina” (PONTE, 2010, 

p. 21). Após seus tempos áureos, perdendo espaço para a Praça do Ferreira e os cinemas que 

inauguravam na cidade63, o Passeio Público passou a ser tido como uma referência de zona de 

prostituição, marginalidade e delinquência, uma imagem que foi bastante difundida na 

imprensa e, de modo geral, no imaginário fortalezense, conforme aponta Lopes (2013). 

Hoje, subsistem o principal plano (dos três iniciais) e o imenso baobá. Após a 

“requalificação” pela qual passou em 2007, com restauração física e paisagística da praça e 

tentativa de inserção de novos usos de lazer destinados a uma classe média intelectualizada, 

as práticas que “degradavam” o espaço foram empurradas, mas não completamente, para 

outras zonas e estabelecimentos próximos (LOPES, 2013; LUNA SALES, 2013). Essa 

tentativa de expulsão de práticas e sujeitos indesejáveis dos espaços do Centro (como 

prostitutas e pessoas em situação de rua), com vistas a adequá-los a novos, disciplinados e 

higienizados usos, faz parte das políticas de intervenção no Centro de Fortaleza, desde a belle 

époque até os dias de hoje. 

Talvez por algum tipo de receio assim difuso, presente nas nossas preferências por 

caminhar por certas ruas e não por outras, por parar em uns espaços e não noutros, quando 

chego à Rua Castro e Silva, dobro à esquerda, e depois à esquerda na Senador Pompeu. Logo 

vou encontrando, de um lado e de outro da rua, uma série de escritas, como “Fora Temer”, 

“Ele não”, “Não à reforma da previdência”, “Temer ladrão”, “Previdência fica”. Isso me faz 

ter que ir alternando os passos entre as calçadas, passando de um lado e logo depois para o 

outro no mesmo quarteirão, com o celular na mão a registrar escritas anacrônicas. As 

inquietações que já vinham fazendo-se presentes desde o sábado passado traduzem-se, agora, 

nessa certa sensação de vergonha. Sinto-me estranhada, acanhada, pouco à vontade, num 

processo intenso de autorreflexividade do caminhar, do corpo, da pesquisa. 

 

                                                
63 “Nos anos 20, o público do antes concorrido Passeio Público, atraído pela novidade do cinema, passou a 
deslocar-se para a Praça do Ferreira, onde no entorno também o comércio se tornou mais sortido de opções de 
convívio” (NETTO, 2014, p.122).  
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Ao longo das caminhadas, vou percebendo como meu corpo se coloca no campo, o 

que tenho pensado como uma certa “performatividade” de pesquisa: o corpo não só torna-se 

mais sensível aos efeitos da movimentação do que nos atravessa no campo (sendo o campo, 

também, nós mesmos), como a prática da pesquisa requer — ou acaba por ativar ou 

desenvolver — certos estados de corpo, certos gestos, certas movimentações, certas 

disposições e vulnerabilidades para que ela seja possível. 

Imagem 13 - Fora Temer_ 
Rua Senador Pompeu_ 

Centro_ 22/02/2019_ 
 

Imagem 15 - Fora Temer_ Ele Não_ Rua Senador 
Pompeu_ Centro_ 22/02/2019_ 

Imagem 14 - Não à reforma da previdência_ Rua 
Senador Pompeu_ Centro_ 22/02/2019_ 
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Tento observar como observo e me perceber 

como me perceberia de fora. O caminhar que realizo 

não é muito preciso, mas tropeçado: atravesso ruas 

para fotografar, volto, depois atravesso de novo... 

Dou meia volta ao final de uma rua, sigo, hesito e 

volto para fotografar algo que antes me deixou em 

dúvida... Um caminhar que, para ser decidido, tem 

que ser vacilante. Caminho como que sem rumo, 

aparentemente sem objetivo claro, num ritmo 

estranho ao das ruas do Centro, e, como se não 

bastasse, com uma pequena câmera acoplada à alça da 

mochila com fita gomada64. De tanto em tanto, paro 

para fotografar algo — às vezes o que, de tão 

apagado, quase não se identifica (pode-se até 

questionar se existe alguma coisa a ser a ser 

fotografada), ou que parece não fazer sentido 

atualmente (como um “Fora Temer”). 

O próprio gesto de sacar o celular para 

fotografar coisas desimportantes aqui e ali me parece, 

às vezes, carregar uma estranheza e, mesmo que o 

gesto dirija-se à parede, uma invasão do espaço do 

outro. Por isso, ainda evito fotografar de longe, em 

planos abertos65. Vou ali pertinho, pego o celular 

discretamente, fotografo. Então, o que essas imagens 

não mostram é o ligeiro estranhamento gerado entre 

os passantes, papeadores ou vendedores quando 

atravesso a rua para fotografar um “Diretas já!!!” na 

brecha deixada por trás de uma geladeira na parede da loja de eletrodomésticos; ou cavo 

espaço entre aqueles na parada de ônibus cheia de gente para fotografar um “Não vai ter 

                                                
64 Falarei mais sobre isso adiante. 
65 Esse também é um vestígio das práticas do Narrativas Possíveis: como se pode observar na sua página no 
Instagram, a opção sempre foi pelo plano fechado nas fotografias de escritas urbanas. Na pesquisa, continuei a 
assim proceder também por outros motivos, como para não chamar atenção ou não dirigir a câmera a pessoas 
instaladas próximo às intervenções. No entanto, ao reunir essas imagens no texto de qualificação, incomodaram-
me as “ausências” compreendidas pelo uso do plano fechado: perde-se o contexto das ruas (como também 
notado em ocasião da banca). Tentei resolver tal incômodo nas últimas caminhadas de pesquisa. 

Imagem 16 - Diretas já!!!_ Rua General 
Sampaio_ Centro_ 22/02/2019_ 

 
Imagem 17 - Não vai ter golpe!!!_ Rua Castro 

e Silva_ Centro_ 22/02/2019_ 
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golpe!!!” que não se concretizou; ou forço uma 

diminuição do ritmo do caminhar de uma rua para 

fotografar escritos em lixeiras, caixas de luz ou 

entre os camelôs, certamente atrapalhando os 

transeuntes apressados; ou vasculho dentro dos 

orelhões, escutando até um “é tão velho que tem 

que tirar foto, é?”; ou vou arriscando uns passos 

para trás, entre os carros parados no sinal, para 

conseguir fotografar um “Não vote lute!”... 

Alguns, às vezes interrompendo a conversa e 

instaurando um momentâneo silêncio, 

acompanham o gesto com o olhar, olhando para o 

que eu olho. A reação é quase sempre uma 

expressão de indiferente interrogação. 

 
 
 
 
 

  

Imagem 18 - Cuidado com o chifre_ Rua 
General Sampaio_ Centro_ 22/02/2019_ 

 
Imagem 19 - Vagabundo é o Temer_ Rua 
General Sampaio_ Centro_ 22/02/2019_ 

 

Imagem 20 - O teatro vai explodir sua consciência_ 
Rua General Sampaio_ Centro_ 22/02/2019_ 
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Talvez seja bem isso o que a pesquisa nos 

pede: uma intencionalidade no caminhar, uma 

disposição a encontrar que está na maneira como 

nos movimentamos e nos gestos — de aproximar-

se, deter-se, distanciar-se se preciso — do olhar, 

sendo esse um olhar com o corpo. É como 

quando paro, na Senador Pompeu, em frente às 

paredes azuis de um estacionamento para 

fotografar riscos fantasmáticos. Há algo de 

estranho em apontar a câmera para o que só 

existe com algum esforço do olhar. Parece que 

fotografo apenas um pedaço de parede azul. São, 

aliás, encontros como esses, quando parece que 

não há nada demais a ver, que me disparam 

iluminações, como “achados”, mesmo que 

invisíveis, de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 21 - O rabo da baleia é cotó_ Rua 
Floriano Peixoto_ Centro_ 22/02/2019_ 

 

Imagem 22 - Não vote lute!_ Rua Senador Alencar_ 
Centro_ 22/02/2019_ 
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Seguindo por alguns “Fora Temer” que vou encontrando ainda na Senador Pompeu, 

desvio pela Rua Pedro Pereira, percorrendo somente um quarteirão dela, e volto, continuando 

até a Av. Duque de Caxias. É o mesmo Centro, mas o clima é outro: sinto-o diferente do das 

ruas daquele miolo de onde acabei de sair. O ritmo dos passos é também o das decisões: será 

que dobro aqui? Será que sigo em linha reta? Será que encontro mais alguma escrita urbana 

no próximo quarteirão? Até onde vou? Se em outros dias decido somente deixar-me levar 

pelos caminhos, dessa vez proponho-me percorrer as ruas sempre em frente, sem me desviar, 

e ver onde dá. No entanto, no momento em que chego em vias como a Rua Castro e Silva e a 

Av. Duque de Caxias, acabo decidindo dobrar e “voltar” (e o uso dessa palavra, por sinal, foi 

significativo para que eu entendesse o que era o meu lócus de pesquisa). Por isso, por 

enquanto, chamo-as de minhas “vias-limites” provisórias. Entre uma ponta e outra dessas 

vias, o percurso desse dia faz-se como um jogo de ziguezague. 

Imagem 23 - Gregório Bezerra resiste_ Rua Senador 
Pompeu_ Centro_ 22/02/2019_ 
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 Na General Sampaio, passo por um trecho muito percorrido em situações cotidianas. 

Algumas escritas por ali já foram fotografadas, como o “Direito não é favor”. Hoje não o 

vejo, pois a loja cujo portão ele habita está aberta. Do mesmo modo, uma mulher está 

encostada bem no “Temer tomar no cu”, então não o fotografo, mas sei que ele está lá. Ao 

menos encontro algo novo (ao meu olhar, mas provavelmente “antigo” na materialidade 

urbana): na lixeira em frente a essa intervenção, fotografo “O teatro vai explodir sua 

consciência”. Talvez nunca a tenha visto porque ela volta-se à pista, e não à calçada.  

 Numa parede cinza-amarelada, ainda na General Sampaio, fotografo algumas escritas 

que também já conhecia: “Fora Temer”, “+ Conha – Cunha”, “#Lula2018”, além da minha 

preferida (e mais memorável), “Vagabundo é o Temer”. Esse prédio, de esquina com a Pedro 

Pereira, é um daqueles que me aguça a curiosidade. Fico sabendo, depois, que esse era o 

Museu das Secas, antigo Palacete Carvalho Motta, e está fechado há mais de uma década. 

Talvez por isso esteja sempre rabiscado, como aquele da Barão do Rio Branco. Pensando na 

predileção de pixações ora por edificações de grande visibilidade nas cidades, ora por lugares 

considerados deteriorados e abandonados, percebo que essas escritas podem aqui amontoar-se 

por ambos os motivos. Também essas já estão aqui há bastante tempo, e continuarão durante 

toda a pesquisa: sempre as revejo, passando no caminho estreito que sobra na calçada 

ocupada por camelôs e manequins que, às vezes, as cobrem parcialmente66. Por conta das 

várias escritas ali presentes, sigo o prédio quando ele dobra na Pedro Pereira, desviando das 

regras do meu jogo. As escritas continuam no mesmo teor, em algumas repetições de “Fora 

Temer” e “Greve Geral”. Já que já estou aqui, vou até o final do quarteirão, até a 24 de Maio, 

e volto. 

 Apesar de, enquanto caminhava, ter traçado um jogo para o percurso de hoje, acabo 

por alterar suas regras, também caminhando. À medida que se seguem os percursos no 

Centro, nos quais vou sempre um pouco mais além, sinto-me mais à vontade para jogar com 

eles: apostar ir por aqui ou por ali, tentar trocar os caminhos conhecidos por outros, arriscar ir 

até o quarteirão seguinte, propor desvios, marcar uma hora de caminhada ininterrupta, ver até 

onde aguento ir. 
  

                                                
66 Mais uma vez, aqui trago fotografias realizadas em outra data, nove meses após essa caminhada. 
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Imagem 24 - Fora Temer_ Greve Geral_ 
Rua Pedro Pereira_ Centro_ 
23/11/2019_ 
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Imagem 25 - #Lula2018_ + Conha – Cunha_ 
Vagabundo é o Temer_ Rua General 

Sampaio _ Centro_ 23/11/2019_ 
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De volta à Rua General Sampaio, passo pela Praça José de Alencar e continuo a 

caminhar no sentido sertão-praia. Esse trecho parece ser um dos epicentros do Centro. 

Defronte ao Theatro José de Alencar, símbolo da belle époque fortalezense, estende-se a 

praça que carrega o mesmo nome do escritor. Nas caminhadas, muito percorri essa rua, 

bordando ao longo das franjas da Praça, até percorrendo-a por dentro, mas raramente nela me 

demorei. Lembro-me, em específico, de um dia de setembro de 2018, quando um trabalho67 

ofereceu-me a oportunidade de flanar por ela durante toda a manhã. Não me sento aqui 

fortuitamente, como na Praça do Ferreira ou dos Leões, e essa ocasião revelou-me uma praça 

que eu ainda não tinha visto sob o véu que a torna um embolado pouco nítido. 

O Theatro permanece do outro lado da rua de calçamento de pedras, contrastando com 

as barracas e tendas de camelôs que, se existem em quase toda a General Sampaio, vão 

adensando-se à medida que dele nos aproximamos. Na Praça, um vasto comércio informal. 

Sentada num dos seus bancos, voltada para o seu centro, ajusto os sentidos para tentar 

acompanhar o que se desenrola ao meu redor e que, decerto, é apenas uma fração minúscula 

do que acontece na Praça. Uma música gospel toca em uma grande caixa de som e, de vez em 

quando, escuta-se uma pregação, os idosos sentados nos bancos não esboçam pressa alguma, 

as garrafas de cachaça situam-se com naturalidade ao lado das de café nas vendas, policiais 

transitam em passos tranquilos, perto da Fofa Cabelereiros um engraxate acocora-se frente a 

sua alta cadeira de ferro azul, a tenda de lona mostarda é armada entre uma árvore e um poste 

quando o sol começa a subir, as barracas de roupas ostentam as últimas tendências de moda 

nas bordas da praça, manequins nuas e amarradas são carregadas vez ou outra de um lado pro 

outro (sempre é possível vê-las pelo Centro), outras vendas estiram-se ao chão, enquanto 

aquele desencaixado monumento de José de Alencar serve de banco-cama-arquibancada, no 

centro desse emaranhado de fios que não ouso desembolar. 

 Essa praça tem sido móvel de disputas há muito tempo. Não é uma “rainha das praças” 

como a Praça do Ferreira e, ao longo dos anos, sua tomada pelos “indesejáveis” e a 

deterioração de sua materialidade vêm sendo, continuamente, denunciadas. Da última vez que 

passei por ali, em março de 2020, observei-a da janela do ônibus — minha descida seria na 

parada do quarteirão seguinte, depois da Rua Guilherme Rocha. Enquanto a condução estava 

parada, o olhar, do alto, pôde percorrer o interior da praça, agora fechada por tapumes. Está 

em mais uma obra de “requalificação”. 

                                                
67 Refiro-me ao Fôlego, performance realizada pelo artista Alysson Lemos, na qual trabalhei na idealização e 
produção. Essa, especificamente, aconteceu na Praça José de Alencar em 10 de setembro de 2018, manhã de 
segunda-feira. 
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Tais disputas marcam a história do Centro. A belle époque, como falávamos, é 

marcada pelo contraste entre a euforia civilizatória e cosmopolita das elites, e o 

provincianismo de uma cidade que conservava modos de vida vistos como incompatíveis com 

a modernidade, além de assolada pela pobreza e pela doença. Conta Ponte (2010) do cortejo 

de miseráveis que se multiplicavam pelas ruas, essas mesmas que erguiam grandes obras 

como o Theatro José de Alencar. Com as secas, o êxodo de interioranos e as epidemias, 

acentuou-se o uso das vias e logradouros do Centro como lugar de mendicância, dormitório e 

banheiro público, contrariando as expectativas de reformulação urbana das elites, e apesar dos 

seus esforços de vigilância e controle. Nas caminhadas é possível ver, mesmo durante o dia, 

os bancos de praças, as calçadas e até os meios-fios serem transformados em dormitórios 

móveis. Em alguns trechos de rua, os odores de urina dizem de usos não compatíveis com os 

planejados. À noite, em idas ao Centro para outros fins, vemos algumas praças e calçadas sob 

marquises erguerem uma casa a céu aberto. 

Aquelas mudanças não visavam apenas à produção de uma Fortaleza aformoseada e 

moderna, mas de uma cidade que, através das constrições do espaço e da vida pública, 

moldasse também as práticas dos seus habitantes, de modo que foram várias as tentativas de 

afastar os sujeitos e práticas indesejáveis (sobretudo as crescentes camadas pobres da 

população, com seus mendigos, prostitutas, menores abandonados, “vadios”, além dos 

sertanejos imigrantes) do Centro da cidade para as regiões mais distantes e, ao mesmo tempo, 

discipliná-los segundo a lógica de produtividade sistemática da cidade moderna e 

racionalizada. Lazaretos, cemitérios e asilos, bem como instituições de detenção e correção 

dos “párias” da sociedade, e ainda abarracamentos e “currais”68 deveriam localizar-se longe 

do centro urbano. 

Se vou ao Centro usando a linha de ônibus Circular II, o que é mais comum, desço na 

parada da Praça da Bandeira, na General Sampaio, ou percorro uma rota que dá uma volta 

maior pelo Centro e aporta na Praça da Estação, ao final dessa mesma rua. Passamos por onde 

o Centro confunde-se com o bairro vizinho Jacarecanga, cuja divisa é marcada pelo cemitério 

São João Batista, na Rua Padre Mororó. Esse cemitério, àquela época, foi construído “longe” 

do centro urbano, bem como outro bairro vizinho do Centro, o Arraial Moura Brasil, foi um 

dos locais “afastados” da cidade onde ergueu-se um dos referidos “currais”. 

Tudo o que era considerado prejudicial aos ares da cidade, como cemitérios e 

lazaretos, mas também bares, prostíbulos, pensões alegres, festas “chinfrins” regadas a 

                                                
68 Verdadeiros “campos de concentração” que faziam parte da política de obras contra a seca, onde eram 
contidos os interioranos, mão de obra barata para os feitos de uma cidade moderna (RIOS, 2014). 
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cachaça, deveriam distanciar-se do Centro — para o bem não só da saúde e da segurança, 

como dos bons costumes e moralidade públicos. Como mostra Ponte (2010, p. 120): “se as 

elites pudessem [...] elas restringiriam o centro urbano somente para o seu usufruto e dele 

excluiriam o outro da utopia civilizatória: a pobreza e a fealdade das camadas populares 

insalubres e promíscuas”. As estratégias de disciplinamento, higienização e normatização dos 

espaços passavam, necessariamente, pela segregação e exclusão dos sujeitos e práticas 

indesejáveis, como acontece ainda hoje. No entanto, apesar dos esforços dos poderes unidos 

nessa caçada à licenciosidade do vício, da luxúria e da vida “vadia”, parece que uma centelha 

de profanação, entendida a partir de Agamben (2007b), sempre brinca com as separações, fura 

os bloqueios e permanece a restituir os espaços ao comum. 

Desde então, a resistência das camadas populares territorializava-se no Centro em 

práticas contestatórias que iam da “conservação de certas crenças, ritos e posturas” até o 

“escárnio, a irreverência, o riso e a vaia” (PONTE, 2010, p. 189). A própria manutenção, no 

cotidiano, de seus hábitos e corpos na rua, unida a essa singular e incorrigível forma de 

expressão de insatisfação política, funcionavam como uma crítica — cheia de ironia, 

sarcasmo, balbúrdia e humor — aos anseios modernizantes que conduziam o processo de 

urbanização de Fortaleza. De acordo com Ponte (2010), tal irreverência — manifestada no 

espírito moleque dos cearenses e na presença de tipos populares a perambularem pelas ruas — 

era uma maneira não só de expressar descontentamento, mas uma prática contestatória que 

maculava a ordem que se tentava impor. Era (e é ainda, guardadas as diferenças entre os 

tempos idos e os atuais), uma expressão da “alma encantadora das ruas”, como diz João do 

Rio (2013), que confrontava as pretensões normativas do que elas deveriam ser e mostravam-

nas a partir do que as faz cotidianamente. 

As expressões da irreverência cearense têm no Centro de Fortaleza um dos seus locais 

preferidos. Dos boêmios literatos aos poetas andarilhos, dos brincantes do entrudo69 aos 

foliões do carnaval, dos bodes-políticos aos cachorros-estátuas70, dos artistas dos cafés aos 

lançadores de malabares, dos revoltosos contra monarquias e oligarquias aos desejosos de 

novos modos de existência.... Tudo ali parece possível de se inventar71. Não resisto, então, à 

                                                
69 Entrudo é o nome dado à festa popular dos dias mominos. Antigamente, até mais ou menos a metade do século 
XIX, o carnaval era brincado nessa festa essencialmente indisciplinada, desregrada e caótica, e, por isso mesmo, 
era uma das expressões populares que mais se tentou controlar durante a belle époque, sendo posteriormente 
proibida (BRUNO; FARIAS, 2015; OLIVEIRA, 1997; PONTE, 2010). 
70 Refiro-me ao bode Yoyô, como falarei adiante, e à Jaspe, conhecida como “cachorrinha estátua”, que faz parte 
do trabalho do artista venezuelano Yorge, na Praça do Ferreira. 
71 Qual minha surpresa em me deparar, um dia, com um quadro do jornal Globo Esporte, da TV Verdes Mares 
(filiada Globo), chamado “FuleraGE”. O quadro, gravado na Praça do Ferreira, mostra a “fuleiragem” do Centro. 
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/7480388/. Acesso em: 2 mar. 2020. 
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vontade de abrir um espaço aqui para contar alguns causos que, de tanto repetidos nas 

crônicas, mas também na língua dos fortalezenses, fazem parte das minhas memórias da 

cidade, embora não os tenha vivido diretamente. Com os herdeiros desses tempos ainda por 

aí, não podemos dizer que a vocação do Centro para a boemia, a poesia, a cachaça e o fuxico 

foi vencida. 

O Centro, especialmente a Praça do Ferreira, também era a “sede do Ceará moleque”, 

o “lugar urbano onde a propensão popular ao deboche exercia-se com maior intensidade” 

(PONTE, 2010, p. 189). Não impressiona, assim, que os cajueiros, mongunbeiras e 

oiticizeiras pudessem ser verdadeiras figuras. Uma das presenças mais célebres no Centro era 

o Cajueiro Botador ou Cajueiro da Mentira. Até 1920, quando foi derrubado, abrigava todos 

os dias, sob sua copa, conversadores a tecer futricas e poetas a ler produções satíricas, 

fornecendo, ainda, frutos de tira-gosto à cachaça. Além disso, o Cajueiro era o anfitrião da 

maior festa popular da Fortaleza Antiga, como conta Otacílio de Azevedo (1992): sob a copa 

da generosa árvore, acontecia o anual concurso de mentiras dos seus frequentadores. Nela 

pregavam cartazes com mentiras e brincadeiras. Alguns desses “eram ferozmente rasgados e 

resultavam em violentas brigas; outros colhiam as risadas de um mundo” (NETTO, 2014, p. 

32). Uma vez por ano elegia-se o maior (ou melhor) mentiroso da Praça, em meio a essa 

algazarra dos frequentadores. 

O lugar onde mais se expressava o espírito moleque cearense era também o palco e a 

plateia dos “tipos populares”, em geral, pessoas que faziam alegria de uma parte da população 

e a irritação de outra ao perambularem pela cidade pobres, maltrapilhas, desocupadas, sem 

atenção aos “bons modos”, gritando impropérios aos notáveis da cidade, difundindo ditos e 

versos de espírito, pregando sermões desautorizados pela Igreja, recitando alfabetos profanos, 

ou, simplesmente, “vagabundando” embriagados por aí. Distinguindo-se, por suas manias, 

esquisitices e excentricidades de irresistível comicidade, da cidade que se pretendia 

sofisticada e moderna, conquistaram extrema simpatia pública. Ponte (2010) nos conta de 

alguns deles: Casaca de Urubu, Tertuliano, Tostão, Bem-Bem Garapeira, De Rancho, 

Pilombeta, Chagas dos Carneiros... Cada um desses nomes é já indício do quinhão de 

histórias, mais ou menos conhecidas, que carregam. 

Dentre os mais famosos deles, temos um caprino. O bode Yoyô chegou em Fortaleza 

junto com um retirante, durante a seca de 1915, e aqui viveu até 1931, vagando em um ir-e-vir 

entre a Praça do Ferreira e a Praia do Peixe (atual Praia de Iracema), onde uma empresa 

inglesa o abrigava. Segundo Netto (2014), o bode enturmou-se com os frequentadores da 

Praça, e no logradouro passava todo o dia, tendo direito até de servir-se de aguardente junto 
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aos demais boêmios. Em uma época na qual foi proibida a circulação de animais nas ruas, o 

bode Yoyô era o único que continuava a frequentá-la. Não por pouco, esse célebre vagabundo 

representou “uma histórica rebeldia do ‘povo cearense’” (SILVA NETO, 2015, p. 41). Reza a 

lenda que, em tempos de voto em cédulas de papel, em 1922, o bode Yôyô foi muito bem 

votado para vereador de Fortaleza — uma expressão da insatisfação política da população por 

meio de rebelde irreverência. 

Se essas lendas fazem parte, de fato, da “verdadeira” história da cidade, parece 

importar menos do que elas serem narradas na língua afiada dos seus habitantes. A história do 

bode-político já chegou muitas vezes a mim, em diferentes ocasiões, antes mesmo que eu o 

visse empalhado no Museu do Ceará, e também eu passei a contar essa história, sem saber ao 

certo de onde ela vinha. Além disso, outras memórias do Centro me foram narradas. Minha 

mãe me conta que, na época das “normalistas”72, uma das maiores atrações do cotidiano no 

Centro era a “Esquina do Pecado”, entre a Rua Guilherme Rocha e a Major Facundo. Nessa 

esquina, onde encontra passagem um “ventinho fresco e macho” (GOMES, 1999), as meninas 

que atravessavam a Praça do Ferreira indo ou vindo da Escola Normal73 dividiam suas mãos 

entre segurar a saia de pregas da farda ou os cabelos. “Segura os cabelos!”, os homens nos 

bancos da praça falavam. 

Essa tendência incorrigível ao deboche — a “frescar” e “avacalhar”, na boa língua 

cearense — pode manifestar-se mais fortemente nos ditos “tipos populares”, mas, às vezes, 

confunde-se com toda uma turba que vaia o sol ou admira uma esquina onde corre um vento 

malicioso. É curiosa a relação do Centro com os desígnios da natureza. Quem anda por ali 

sabe como o calor, que faz suar mesmo na sombra, pode ser cruel. Quando vai dando meio-

dia, principalmente pra lá de agosto e onde a sobra de asfalto e a falta de árvores tornam tudo 

mais árido, pouco são os que conseguem ficar sob o sol a pino que parece ferver a pele. Pegar 

a brisa que corre por algumas vias, algumas esquinas, alguns pedaços de praça, é coisa de 

sorte para quem ainda não entendeu a climatologia do Centro (diferentemente dos vendedores 

ambulantes, que aparecem com guarda-chuvas a dez reais à primeira gota que cai, ou mesmo 

antes, quando dizem ser o forte sol um prenúncio da chuva que vem). Conta-se que corria 

janeiro de 1942 na Praça do Ferreira, o céu bonito para chover a promessa da água em meio a 

seca que assolava o estado. O sol insinuava-se entre as nuvens, esforçando-se para vencê-las. 

                                                
72 Em algumas referências, consta-se que esses acontecimentos datam de 1950 e 1960, no entanto algumas 
pessoas contam-me que, ao final da década de 1970, ainda ventava sob as saias na Esquina do Pecado. 
73 A Escola Normal Pedro II iniciou suas atividades em 1884, funcionando na esquina da atual Praça José de 
Alencar com a Rua Liberato Barroso. Por volta de 1923, a Escola Normal passa à atual Praça Figueira de Melo 
(NETTO, 2014). 
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Quando, enfim, o implacável sol saiu, os fortalezenses da Praça do Ferreira não hesitaram em 

vaiá-lo em uníssono, mostrando que nem o sol é poupado da famosa vaia cearense. Como dito 

no romance de Adolfo Caminha (1997, p. 36), “ninguém está livre destas coisas no Ceará 

moleque”. 

As caminhadas que fiz durante a pesquisa, seja sob o céu aberto ou nublado, foram 

sempre quentes, suadas, um tanto fustigantes à vista astigmática. Lembro especialmente de 

uma dessas caminhadas, uma sexta-feira do mês de abril. Depois de alguns quilômetros 

percorridos entre as onze e as duas da tarde, desemboco na Praça do Ferreira pela Rua 

Guilherme Rocha. A claridade do sol a pino me invade a vista. Alto no céu, abre a Praça e 

banha tudo de um incandescente branco, especialmente nesse lado, onde não há pé de pessoa 

no piso branco, e o ladrilho reflete essa luz que quase cega. O sol empurra boa parte da gente 

da Praça para o seu lado mais badalado, aquele do Cine São Luiz, e são disputados os pedaços 

de sombra que o começo da tarde concede. Sinto aquele enfado de sol calor, que parecem 

ainda mais intensos quando avisto, seguindo por esse lado, aquela bola branca a pairar sobre a 

Praça. Redonda, precisa, pegando fogo. Nessa caminhada, ainda lembro, penso: hoje é um dia 

em que poderíamos vaiar o astro-rei com razão74. 

“Olhei o sol. Me irritei. E larguei a mão na cara dele”, diz a poesia de Mário Gomes 

(1999), o poeta-andarilho da Praça do Ferreira. Eu não o conheci de perto, mas conta-nos 

Ethel de Paula Gouveia (2015, p. 7) que ele “tinha como hábito sair do bairro Bom Sucesso75 

todos os dias, sempre vestindo seu melhor paletó, para ciceronear tardes adentro 

interlocutores fiéis: escritores, jornalistas, artistas e desocupados de plantão que tinham em 

comum a paixão pela poesia e pela boemia”. Escreveu pelo menos trezentos poemas e 

publicou oito livros de forma independente. Seu “escritório” era o banco mais disputado da 

Praça a partir de meados dos anos 1970, onde esse povo da mais alta estirpe da rua fazia 

reuniões regadas a poesia, cerveja e aguardente. 

Mário Gomes é um dos herdeiros de outros tempos de um Centro incorrigível em sua 

vocação para o riso, a vadiagem e a profanação, e ele próprio deu cria, por ali, a seus 

herdeiros. Não à toa esse é o “coração dos loucos”, como diz Raymundo Netto (2014, p. 182). 

Além dos personagens icônicos do Centro, temos como expressão de irreverência e 

resistência (ou resistência através da irreverência) os seus artistas de rua — por exemplo, 

Edson Quebra-Coco, Eduardo Quebra-Coco, Coloral, Robertinho do Chicote, Samuel, os 

                                                
74 Nessas horas, agradeço a mim mesma por ter filmado cenas como essa. Essa, por exemplo, pode ser vista nos 
últimos segundos do vídeo da caminhada de 12 de abril de 2019 no site Cidade Caminhante. 
75 O bairro Bom Sucesso ou Bonsucesso dista cerca de dez quilômetros da Praça do Ferreira. 
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palhaços, malabaristas... Resguardando as peculiaridades das práticas, pode-se entender que, 

de pícaros a vadios, poetas a bufões, têm a rua como casa e dela não abdicam. 

Assim, algo que se mantém, sempre o mesmo e sempre novo, é a presença dos loucos 

de água e estandarte, dos trastes e dos pobres-diabos — tomando emprestadas as palavras de 

Manoel de Barros (2015) — nessas ruas e praças do Centro, inventando táticas, nas suas 

próprias práticas de espaço, para manterem-se ali mesmo quando indesejáveis. De algum 

modo, todas essas formas de expressão urbana, entre elas o que aqui denomino escritas 

urbanas, parecem fazer parte da criação (à margem, desautorizada, informal) de imagens 

outras na, da e com a cidade. O olhar que se dirige a esses aspectos do Centro, ao apresentá-

lo, pode incorrer no risco de “romantização” de alguns de seus problemas, no entanto, se 

prefiro contá-lo por essas vias, é por uma escolha de atentar para o que permanece fora dos 

holofotes da cidade “oficial”. Afinal, como diz Certeau (1994), o poder se acha amarrado à 

sua visibilidade, e essas maneiras de habitar — e fazer — a cidade operam de modo tático, 

sub-reptício, disperso. Trata-se, portanto, de um exercício do olhar, esse mesmo que se 

desenvolve em relação às escritas urbanas. 

Nesse percurso que vinha contando, percebo que deixei passar algumas escritas 

urbanas, “encontrando-as” somente ao assistir, posteriormente, os vídeos gravados. 

Curiosamente, faço uma fotografia de uma escrita que estava bem ao lado das que não vi. À 

intensa solicitação visual nesse trecho da General Sampaio, próximo à Praça José de Alencar, 

soma-se a fadiga do corpo e do olhar. Noto que essa é uma pesquisa a ser levada devagar, 

com paciência, apalpando superfícies e imagens de pouco em pouco, como quem retarda o 

descobrir do corpo de um alguém. “Dar conta”, as caminhadas me mostram, não vou 

conseguir. Tudo o que temos são fragmentos: encontros e desencontros. 
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Imagem 26 - Se o Bolsonaro estiver certo, Jesus 
Cristo estava errado_ Rua Castro e Silva_ 
Centro_ 22/02/2019_ 

 

Chegando à Castro e Silva, decido 

percorrê-la até a Floriano Peixoto, e por ela ir 

embora. Para mim, a Castro e Silva carrega outro 

clima. Não sei se é a proximidade da praia, a 

Catedral que desponta ao final da rua se olhamos 

à direita, a ciclofaixa na rua alargada ou o vento 

que decide passar por aqui. O movimento é bem 

menos caótico que nas ruas a ela 

perpendiculares; na calçada onde ando, 

praticamente sou só eu. Fotografo, num muro, 

vários “Fora Temer”, um “Diretas já”, “Poder 

popular”, alguns lambes da época das últimas 

eleições — “Se o Bolsonaro estiver certo, Jesus 

Cristo estava errado”, dentre outros semelhantes. 

Do outro lado da calçada, avisto um “Passe livre 

já!”, provavelmente de anos atrás e, como já mostrei anteriormente, um “#Lula2018” e um 

“Não vai ter golpe” que me fazem atravessar a rua. Todas juntas e misturadas, nesse corredor, 

parecem compor uma constelação de tempos da vida política brasileira. 

 

 

 

 

 

  

Imagem 27 - Passe livre já!_ Rua Castro e Silva _ 
Centro_ 22/02/2019_ 
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Imagem 28 - Eu ♥ o Centro_ Rua Castro e Silva_ 
Centro_ 22/02/2019_ 

 

 
 

 

Dentre essas, como o achado do dia, 

vejo uma intervenção que mistura frase 

legível e xarpi, onde está escrito “Eu ♥ o 

Centro”. Não é que as demais escritas não 

se relacionem com o Centro, pois a própria 

intervenção nas suas superfícies, na sua 

pele, é uma maneira de inscrever-se nele e 

junto a ele. Mas, aqui, temos uma escrita 

que se declara ao bairro, que assume por 

ele seu amor. 

Ao final dessa caminhada, passo 

pela Praça dos Leões, essa que, ainda mais 

do que o considerado “coração” do Centro 

(a Praça do Ferreira), tem me atraído 

durante não só a pesquisa. 

Penso nas profanações que se dão a 

todo momento em que se criam novas e 

imprevistas práticas do espaço. Ali, pode-se encontrar, a qualquer hora do dia “útil”, gente a 

beber uma cerveja sob o toldo do bar Lions, pertinho da Igreja Nossa Senhora do Rosário, de 

1730, a mais antiga da cidade. Antigamente, em torno do Palácio da Luz76, então sede do 

governo, aconteciam os Oiteiros, saraus e reuniões literários, que tinham como musa 

inspiradora a própria cidade nascente. Essa mesma cidade, um tanto de vezes, voltou-se 

contra o Palácio, tornado alvo de lutas populares contra ora monárquicos, ora oligarcas que 

dali mandavam e desmandavam a cidade. “Nada respeitam os bárbaros!”, foi o que disseram 

sobre aqueles que, em 1912, se insurgiram contra a oligarquia Accioly e viraram bondes, 

quebraram postes, armaram barricadas nas ruas e trincheiras em frente ao Palácio (PONTE, 

2010). 

Essa cidade sagrada e profana, poética e política, sempre (re)nascente, parece 

continuar a ser tema inspirador. Na mesma praça que abriga a mais antiga igreja da cidade e 

cuja vista dá para a catedral de Fortaleza, em noites de festa, jovens ébrios montam leões de 

                                                
76 Edificação do final do século XVIII, onde hoje funciona a Academia Cearense de Letras. 
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pedra vindos de Paris77 e batem papo com uma tranquila Rachel de Queiroz78. Também 

inspirados pela cidade, talvez, deixam que seus escritos componham uma espécie de “reunião 

literária” na travessa formada pelas paredes dos edifícios centenários do Museu do Ceará e 

daquele conhecido pelo bar Lions, situado no térreo. Durante o dia, nos primeiros meses do 

ano, outras dessas reuniões parecem formar-se entre os livros em sebos, lojas e barracas 

armadas nas bordas da praça. “Livro escolar? Compra e venda...”. 

Aquele “Eu ♥ o Centro” pode nos fornecer outras pistas para pensar a vida no Centro, 

o que nessa pesquisa foi importante para tentar entender como se processa essa relação tão 

ambígua dos fortalezenses com o bairro: uma mistura de lamento pela sua atestada “morte” e, 

ao mesmo tempo, um encanto pelo que guarda tanto da memória de Fortaleza. Para muitos, as 

qualidades remanescentes dos tempos áureos do Centro foram prejudicadas pelas práticas 

informais, não autorizadas e, muitas vezes, ilegais que ali têm lugar. Não à toa, a belle 

époque, período de tantas reformas urbanas e sociais, é constantemente evocada para indicar o 

Centro de que se tem saudade. 

Não obstante, a vitalidade dos espaços do Centro parece estar assente na tensão, 

negociação e confronto entre os usos estabelecidos e as práticas que se dão à margem, ou seja, 

as ambições de dominação social das elites (e o poder público sob seu poderio) e a resistência 

dos da rua, que não a deixam dobrar-se a tais anseios. Apesar (e talvez por conta) de ser 

bastante difundido um discurso de que o Centro está abandonado (em que pese, para tal, a 

saída das elites para outros bairros de Fortaleza), parecem subsistir, de outras formas, os 

anseios higienistas, normatizadores e disciplinadores sobre o bairro e seus usos, como 

podemos notar nas constantes propostas de “revitalização” de seus espaços. Neles os 

indesejáveis “corporificam presenças ‘espúrias’, consideradas símbolos da ‘degradação’ e da 

perda de credibilidade do local”, como indica a socióloga Irlys Barreira (2010, p. 263). Esses 

que, por simplesmente existirem na cidade, bagunçam a ordem, têm sido tratados com 

estratégias de estigmatização, exclusão e extermínio. Percebe-se as contradições entre os 

discursos da cidade bela e o da cidade morta: ambos relegam o existente à invisibilidade e a à 

inexistência. 

 
Em Fortaleza, por exemplo, a ideia de ‘esvaziamento’ está associada à presença ou 
ausência da classe média. Assim como se diz que o espaço está ‘vazio’ porque não é 
mais frequentado pela classe média, também se diz que a área está ‘misturada’ 
quando setores populares mais ou menos integrados à vida citadina asseguram uma 
presença mais evidente. (BARREIRA, 2010, p. 262) 

                                                
77 Os leões sobre os balaústres da Praça dos Leões foram instalados entre 1912 e 1914.  
78 A escritora tem sua estátua em bronze situada na praça dos Leões, em frente à Igreja do Rosário e à Academia 
Cearense de Letras, desde 2005.  
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 Mesmo quando o Centro de Fortaleza começa a perder prestígio na cidade e “morrer” 

para muitos, a vida urbana continuar a se desenrolar numa paisagem que, como se pode notar, 

está longe de constituir um todo harmonioso e coerente a nos interpelar em seus estímulos 

sensórios. Do barulho do trânsito intenso ao melodioso anúncio dos vendedores ambulantes, 

das rodas de apresentações artísticas às guaritas policiais, das fachadas em estilo eclético às 

em vidro, das vitrines de grandes lojas de departamento às tendas do comércio informal, do 

cheiro de milho cozido ao odor de urina, são muitos os Centros a coexistirem, nunca em 

perfeita harmonia, nessas imagens e sensações. 

Nunca senti ou pensei o Centro morto. Se eu e todas aquelas pessoas que não conheço 

ali estamos, isso por si só já é um indício de que o Centro existe. Ele existe porque nós os 

percorremos, lá resolvemos os corres da vida, trabalhamos, perdemos tempo em seus bancos, 

tomamos cerveja em seus bares, rimos com o que ali acontece (basta uma topada para subir a 

vaia), fazemos todo tipo de compras em suas lojas, comemos seus pastéis, acarajés e queijos 

de coalho, festejamos em suas praças, portamos cartazes, plaquinhas e bandeiras enquanto 

marchamos sobre suas ruas, apaixonamo-nos por outros que por ali também andam, lemos e 

escrevemos em seus muros, e, simplesmente, pisamos o seu chão. Então, o que seria isso que 

vemos e sentimos e participamos aqui, inclusive nas escritas que, continuamente, brotam 

nessas paredes, se não a vida urbana tecendo-se, desenrolando-se e emaranhando-se? 

 

um Centro de Fortaleza desenhado pelos passos_ 

 

Caminante, son tus huellas 

 el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar.79 

_Antônio Machado 

(1979, n.p.) 

 

 O Centro de que aqui falo foi aparecendo e se delineando no ritmo dos passos, ao 

longo de várias caminhadas como essa, de modo que, diante da necessidade de apresentar o 

lócus de pesquisa ao leitor, constantemente convenço-me de que “o Centro” é menos uma 

apresentação de contexto do que uma discussão metodológica. Sem conseguir decidir onde 

                                                
79 Das leituras em língua estrangeira citadas, essa é a única que decidi manter no original. Em tradução livre: 
“Caminhante, são teus rastros o caminho e nada mais; Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar”. 
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trazê-lo, deixo-o aqui, entre “por onde caminho” e “uma invencionática antropológica”, 

advertindo que esse pode ser lido, já, como uma via de abertura às notas de método. 

 Partindo do Centro que habito e que me habita, os percursos vão tecendo um 

emaranhado de ruas que, por vezes, perfaz alguns “nós”, como pontos que balizam, mas não 

determinam as caminhadas: as praças, também marcos oficiais da cidade, são um exemplo. 

Elas, ou algumas delas, como a do Ferreira e a dos Leões, constituem o que passei a chamar 

de “nós de afeto”, ou seja, pontos com os quais estabeleço uma relação mais íntima, de ordem 

sensível, por conta de algo que me atravessa quando por ali passo (e que nem sempre consigo 

precisar exatamente o que é). Utilizo essa denominação porque tais pontos não são sempre 

endereços identificáveis em mapas oficiais: além dessas praças e alguns outros equipamentos 

e estabelecimentos (como veremos adiante), localizo-me também a partir do ponto de uma 

comida, de um acontecimento fortuito presenciado, de uma música que escutei, de uma 

inscrição conhecida que pode a qualquer momento sumir. Nas linhas traçadas ao longo desses 

nós, caminhada a caminhada, vai se delineando uma superfície emaranhada de ruas com a 

qual mantenho uma relação afetiva e na qual assumo a espacialização das questões teórico-

metodológicas da pesquisa. 

 O que quero dizer é que não chego ao Centro, na primeira caminhada, como quem tem 

a certeza de dizer “este é o meu lócus de pesquisa”, mas como quem experimenta apenas uma 

aposta. Deveria partir de algum lugar para, então, construí-lo gradativamente. Decidindo 

caminhar pelo Centro, eu não poderia tentar totalizar os seus mais de cinco quilômetros 

quadrados de área. No entanto, como já mencionei, não tracei previamente nem recortes nem 

roteiros de caminhada no interior do seu perímetro. Ao invés de abrir um mapa oficial do 

bairro e desenhar nele um traçado, o qual depois percorreria, preferi fazer o caminho inverso: 

lançar-me em caminhadas tendo como referência o Centro enquanto espaço por mim 

praticado (CERTEAU, 1994) e, depois, descobrir que desenho essas caminhadas iam 

formando. 

 Passando do Centro-abstração ao Centro concretamente percorrido e habitado ao 

longo da minha vida, as caminhadas não são completamente “desorientadas”, mas 

referenciam-se, mesmo que intuitivamente, por aqueles nós de afeto. De início, parto, quase 

sempre, de praças (do Ferreira, dos Leões, da Justiça, da Bandeira, da Estação, José de 

Alencar), ou as tomo como principais pontos de referência para que eu possa perder-me e 

achar-me80. A primeira delas foi a Praça do Ferreira. Norteando-me por ela, que parece existir 

                                                
80 Partir de praças tem, também, outro motivo: se vou ao Centro de ônibus, as paradas que utilizo são na Praça da 
Bandeira ou na Praça da Estação. Se uso algum aplicativo de transporte, como o Uber, é comum indicar como 
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como um “coração” do Centro, guio-me em meus percursos, mesmo quando os caminhos já 

são conhecidos. Com o tempo, esses pontos vão se diversificando, permitindo-me localizar-

me com mais facilidade e percorrer as ruas com mais destreza. É curioso pensar que, mesmo 

indo ao Centro para afazeres outros com frequência, não me preocupava em memorizar 

caminhos e nomes de ruas, pois bastava saber onde ficavam os pontos aos quais deveria 

chegar, seguindo as indicações de algum aplicativo de orientação. Considerava tais pontos 

“isoladamente” no Centro, desconsiderando, pois, os caminhos entre eles. A intencionalidade 

no caminhar faz-me atentar mais para os próprios trajetos, nomes e singularidades das ruas. 

Com isso, permite-me aproximar tais nós através das caminhadas: dou-me conta, sem querer, 

da obviedade da reta (Rua Pedro Pereira) que liga o Parque das Crianças à Praça José de 

Alencar, ou daquelas que ligam o Passeio Público à Praça do Ferreira, ou a Praça da Estação à 

Catedral. 

 Os pontos ainda existem, assumidos não mais como meta dos percursos, mas como 

nós de referência em caminhadas interessadas pelas linhas percorridas. Deles, sigo o jogo dos 

passos, tecendo uma percepção do espaço por fragmentos. De acordo com Certeau (1994), 

entendo que tanto as escritas urbanas como o caminhar que as persegue são operações 

multiformes, relativas a ocasiões e detalhes, decorrentes de uma criatividade dispersa e 

imprevisível. De caráter tático, são agires urbanos que se insinuam fragmentariamente, como 

que golpe por golpe, formando um tal “‘fraseado’ devido à bricolagem, à inventividade 

‘artesanal’, à discursividade que combinam esses elementos” (CERTEAU, 1994, p. 46). 

Nesse sentido, não posso pretender apreender o espaço por inteiro através dos passos, nem 

totalizar as escritas urbanas com o olhar, por mais exaustiva que essa prática do espaço o seja 

— o que acabou confirmando-se quando, até nas últimas caminhadas de pesquisa, continuava 

a encontrar escritas antigas que por mim passaram despercebidas. 

 Tanto nos trechos percorridos como nas imagens encontradas e criadas, trata-se de 

aproveitar as circunstâncias, situações e acontecimentos mínimos. Em algumas incursões a 

campo, as caminhadas estendem-se por quilômetros; noutras, perfaço poucos quarteirões. 

Nuns dias, volto para casa com dezenas de fotografias de escritas urbanas; noutros, sem 

nenhuma. Até mesmo uma única caminhada modula transições na intensidade de suas 

aparições: uma escrita encontrada nesse quarteirão, mais alguns metros sem nenhuma achar, e 

mais à frente uma parede apinhada de riscos... Essa maneira de caminhar requereu um ajuste 

da paciência a esse singular ritmo dos passos e do olhar que buscam, levando em conta uma 

                                                                                                                                                   
endereço de destino alguma praça, assim como, se utilizo um carro, acabo estacionando próximo a alguma delas. 
As manifestações políticas, que busquei acompanhar, também se concentram em praças. 
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experimentação da imagem nessas ruas não como “dados” a coletar, mas “como resíduos, 

vestígios, exercícios, memórias, imaginação, histórias, questões passadas e profecias futuras” 

(BRUNO, 2019b, p. 201). Algo que não simplesmente “está ali” para ser recolhido e 

examinado, mas cujo encontro compreende um trabalho, um tempo, uma relação. 

Com isso, percebe-se que as imagens que busco convocam não só uma maneira 

específica de se deslocar (caminhando), como um modo de caminhar, que fui entendendo, ao 

longo da pesquisa, como um “caminhar antropológico”, se assim podemos chamá-lo. Assim, 

ao longo dos percursos, não só o lócus de pesquisa foi se formando, como um caminhar foi se 

delineando. Como mostram as antropólogas Ana Luiza Rocha e Cornélia Eckert (2013) na 

proposta de uma etnografia de/na rua, o desafio é deixar-se fluir, reflexiva e 

metodologicamente, mas também em corpo, em sua própria cidade, e, assim, perceber suas 

expressões sensíveis, seus modos de ocupação, os arranjos estéticos assumidos pelas 

múltiplas maneiras pelas quais a cidade é vivida, bem como as imagens que a compõem. No 

nosso caso, se o caminhar era já um pressuposto metodológico, faltava saber como deixar-me 

fluir na minha própria cidade, colocando-me à disposição do que nelas permanece invisível, 

vago e indeterminado. 

Não há uma só maneira de percorrer essas ruas, e não pretendemos, aqui, fazer uma 

retomada dos diversos tipos de deslocamento ou de célebres caminhantes81, mas destacamos 

que, entre derivas, flanagens, passeios, deambulações, etc., a caminhada assumida enquanto 

método antropológico acaba por atribuir-se algumas particularidades, que só se revelam na 

própria prática, ao longo dos encontros com os fenômenos com os quais pesquisamos, que 

convocam, cada um, uma maneira diferente de mover-se82. É como se esse caminhar 

antropológico tivesse que inventar-se a cada vez, em cada caso83. Isso, por sua vez, 

compreende uma reflexividade tanto do ato, quanto da pesquisa enquanto nele vai se 

constituindo: a mim, era constante a indagação de “como estou caminhando? No que esse 

caminhar é diferente do meu andar cotidiano?”. 
                                                
81 Um tal esforço que pode ser consultado, em perspectivas distintas, nos trabalhos de Paola Jacques (2012), 
Francesco Careri (2013), Verônica Veloso (2017) e Merlin Corveley (2014), por exemplo. 
82 Ou seja: se constrói-se um modo de caminhar para encontrar escritas urbanas, provavelmente seria outro o 
modo de caminhar se acompanhássemos “escritores urbanos”, pixadores ou artistas urbanos (para ficar no campo 
aqui proposto). Assim também, o caminhar que se desenvolveu nessa pesquisa foi diferente do de outros 
antropólogos que lançaram mão do movimento como método, como Caiafa (1985), Perlongher (1987), Machado 
Pais (2016) e Diógenes (2015a; 2015b) — também esses diferentes entre si. 
83 Muitas vezes, antropólogos lançam mão do caminhar como um método para acercar-se do que pesquisam, 
numa fase de reconhecimento do campo; noutras, continuam a conduzir o desenrolar da pesquisa ainda nesse 
movimento, o imbuindo de consistência. Ora delimitam uma rua como trecho a ser percorrido, ora se permitem 
perder-se. Às vezes, as caminhadas dos pesquisadores dão-se junto a interlocutores; noutras, são solitárias. Para 
alguns, poucas caminhadas os bastam; outros necessitam repetir exaustivamente os caminhos. Ora faz-se 
caminhadas especificamente para a pesquisa, ora aproveita-se as deambulações cotidianas. 
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Com isso, fui percebendo que, embora nos deslocamentos cotidianos continue a haver 

uma disposição aos encontros com as escritas urbanas (basta lembrarmos que, com o 

Narrativas Possíveis, continuo a fotografá-las em outros percursos que não os de pesquisa no 

Centro), no caminhar que aqui foi se formando há uma recusa — ou um desvio — dos 

motivos cotidianos de se deslocar e de agir para se dedicar às solicitações do campo. Há como 

que uma disponibilidade à desorientação quando a busca é “conseguir se perder mesmo na 

cidade que mais conhece, ao errar o caminho voluntariamente e, através do erro — e da 

errância que esse erro provoca —, realizar uma apreensão ou percepção espacial diferenciada 

da sua própria memória local” (JACQUES, 2012, p. 277). 

Aliada à desorientação propositada, percebo ter se desenvolvido um estado de corpo 

atento, que também configurando uma maneira de percorrer, perceber e sentir esses espaços, 

não só fazia emergir escritas urbanas ao olhar, como fazia passar sensações outras pelo corpo, 

como se cenas, sons, cheiros, assim como dores, suores, calores, arrepios, nele se 

amplificassem e retumbassem. Aguçando a atenção às possíveis aparições dessas imagens, 

tornava-me mais suscetível a outros acontecimentos e — o que foi muito revelador — mais 

sensível ao meu próprio corpo em movimento: esses cinquenta e quatro músculos que se 

movem, a cada meio segundo de um passo84, nessa zona fronteiriça entre a minha pele e a da 

cidade. Quando fui a campo, pensava que mobilizaria principalmente o sentido da visão, no 

entanto, com o tempo, passei a notar o que percebe pelos pés, pelas mãos, por esses olhos 

abertos nos poros da pele. 

 Esse é mais um dos aspectos que convergem para a importância do próprio trajeto ou 

do próprio ato de andar, em si, nesse caminhar antropológico. Diferentemente da maioria dos 

nossos deslocamentos cotidianos, ele não se justifica, funcionalmente, como conexão entre 

pontos de partida e chegada. Não posso dizer que ele não tenha objetivo: o impulso primeiro é 

encontrar escritas urbanas (embora, disso, tenha se desenrolado em vários outros “fins”, que, 

não obstante, podem ser questionados em sua utilidade). De toda forma, o que está em 

questão não é o traçar do trajeto mais curto, rápido e eficaz para chegar a algum lugar. Em 

vez de pensar que empreendemos uma pesquisa em movimento para, no fim, chegarmos a 

algo — um lugar ou um “resultado” de pesquisa —, imbuímos de consistência o próprio entre 

no qual a caminhada se faz (esse, aliás, quanto menos funcional, melhor). Não sendo um 

caminhar orientado pela meta do tesouro que se descobre somente ao fim da jornada, é mais 

um caminhar à cata desses destesouros — tomando emprestada a palavra de Manoel de 

                                                
84 Foi o que descobri em Coverley (2014). 
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Barros (2015) — possíveis de serem encontrados, embora nunca garantidos, ao longo dos 

caminhos. 

 Se dizem que caminhamos é para pensar85, de fato, o caminhar incitou-me muitas 

reflexões não só sobre o Centro e as escritas urbanas, mas sobre ele mesmo. Tornou-se, assim, 

uma prática de pesquisa gradualmente mais sistemática, reflexiva e aprimorada. Fui tateando 

um caminhar com intenção, nem tão solto que não consiga reter-se nos encontros, nem tão 

preso que também não consiga segui-los. Ao mesmo tempo, fui inventando pequenos 

experimentos e incrementos de caminhada, a exemplo do uso do vídeo e do desenho, como 

falarei adiante. Benjamin (2012) fala na instrução necessária a aprender a se perder em uma 

cidade. Isso pode ser algo que se busca, como um perder-se voluntário. Conduzido e ritmado 

pelas aparições das escritas urbanas, esse caminhar é como um jogo, uma aposta consciente, 

entre o “deixar-se levar”, a desorientação e o caminhar intencional (mas ainda 

indeterminado). É algo como um “perambular com inteligência”, tomando emprestado o 

método de João do Rio (2013, p. 22). 

Percebi, assim, que, em vez de dissipar a minha atenção, como poderia acontecer num 

vagar sem propósito, esse caminhar antropológico aguça essa percepção, mas entendendo-a, 

ainda, movente e fragmentária. Poder-se-ia supor que, uma vez que não nos “instalamos” em 

um ponto do qual “tudo” podemos observar em uma estadia prolongada, nada conseguiríamos 

apreender. No entanto, aqui, passa-se justamente o contrário: se buscássemos uma inserção no 

campo nesses moldes, como encontraríamos as escritas urbanas? Observa Machado Pais 

(2016), em Nos rastos da solidão, como os antropólogos urbanos, à maneira dos detetives, 

podem lançar mão de um “método ambulatório” ou “indiciário”, deixando-se levar pelos 

sentidos em uma “vadiagem do olhar” que se volta aos traços in vivo que se dão nos trajetos, 

nas aproximações, nas deambulações, e ali vai conhecendo a realidade estudada. 

 
Se o método é um caminho, é num terreno de deambulações que ele 
verdadeiramente surge como produto de uma caminhada. [...] É este método, 
baseado em deambulações sociológicas, que aqui se reivindica — método que 
privilegia as observações in vivo em detrimento daquelas outras que se fazem em 
ambientes artificiais — in vitro. (PAIS, 2016, p. 23) 

 
 Num olhar que ora passa, ora se demora, nos movemos, observamos e conhecemos a 

cidade em termos de “passagem”, além de “paisagem”, como propõe o poeta e antropólogo 

Néstor Perlongher (1987), o que é profícuo para encontrar e pensar imagens que brotam e 

                                                
85 Veloso (2017, p. 34) distingue o caminhar da fisicalidade do andar, sendo aquele propulsor do pensamento e 
da criação: “fazer uso da caminhada para que se fabrique pensamentos, ideias, e sobretudo, para que se exercite 
o imaginário”. 
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operam em movimento, como as escritas urbanas. Quando pensamos em paisagem, o que 

evocamos é algo como um quadro — mais ou mesmo ordenado, mais ou menos estático — 

que podemos, do lugar onde estamos situados, olhar, contemplar ou examinar. Não é o que 

acontece com as escritas urbanas: como imagens passantes, imagens que passam, pedem-nos 

para, também, nos colocarmos em condição de passantes — algo que já mostrava Benjamin 

(2018) em suas Passagens. 

 Trecho por trecho de rua percorrido, olhar por olhar que os tateia. Já contei que, em 

um breve momento de delírio de pretensão científica, conjecturei como poderia percorrer, a 

pé, todo o território do Centro. Quanto mais caminhava, alargando o lócus de pesquisa, mais 

percebia que tudo o que conseguia e conseguiria aprender dessas ruas assim, ao rés do chão, 

era ainda muito pouco: algo como uma farpinha de cidade. Apesar do gosto pelo pequeno, 

isso pode ter me desassossegado em algum momento, ao comparar os rastros que seguia aos 

“grandes temas” da sociologia e da antropologia. No entanto, como diz Ginzburg (1989, p. 

154), aí “entrevê-se o gesto talvez mais antigo da história intelectual do gênero humano: o do 

caçador agachado na lama, que escruta as pistas da presa”. O olhar no pequeno tornou-se um 

método e uma postura afetivo-intelectual. 

 Considerar o fragmento, retorno a afirmar, tornou-se fundamental nessa pesquisa, 

determinando também a maneira como utilizamos e o que esperamos de outros métodos 

adotados. Não pretendemos que a fotografia, ou mesmo o vídeo, por exemplo, capturem o 

espaço em sua totalidade, pelo contrário: o que eles nos oferecem são também imagens 

momentâneas, cintilâncias fugazes. Como sugere Machado Pais (1993, p. 105), ao lançar mão 

da fotografia na pesquisa, não procuramos obter um quadro ou retrato do que observamos, 

mas iluminar melhor os fragmentos focados: “neste deslizar do olhar pelo social — nos seus 

aspectos mais particulares, acidentais e superficiais — o fotografar é um processo de capturar 

o fugaz que o olhar vagabundo do fotógrafo (ou do sociólogo) possibilita”. Pode-se notar, por 

exemplo, que a escolha dos planos fechados para as fotografias de escritas urbanas faz com 

que elas se assumam, mais ainda, como fragmentos. 

 Assim, à medida que caminho, percebo que só posso apreender o espaço de forma 

descontínua, fática, singular. A cada incursão a campo, é um novo trecho de ruas percorrido, 

outras imagens encontradas e criadas e, assim, a percepção do espaço vai construindo-se 

através da montagem entre esses fragmentos. Aos poucos, as caminhadas vão “sobrepondo-

se”, formando um mapa “bricolado” que se torna o lócus de pesquisa. Esse mapa, que 

veremos mais adiante, diz de um Centro efetivamente habitado, de forma que seus contornos 

são apenas esboçados pelo entrelaçamento das linhas percorridas. 
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 O desenho assim formado insere-se na representação do Centro nos mapas oficiais de 

Fortaleza, mas não a totaliza. Nesses, o bairro, de perímetro bem definido, é ladeado, ao norte, 

pelos bairros Arraial Moura Brasil e Praia de Iracema; a leste, Aldeota e Meireles; a oeste, 

Jacarecanga; e, ao sul, Joaquim Távora, José Bonifácio, Benfica e Farias Brito. No interior do 

bairro, destaca-se, ainda, o quadrilátero do chamado “Centro Histórico”. 

 
Imagem 29 - Centro de Fortaleza, Centro Histórico e bairros vizinhos_ 

 

  Se nos mapas as divisões são claras, a experiência na cidade a confunde: como falava 

anteriormente, uma das primeiras questões, para mim, foi tentar entender “o que é o Centro”. 

Como para muitos outros habitantes de Fortaleza86, eu acabava entendendo por Centro a sua 

área considerada “histórica”, enquanto as áreas em torno dessa são percebidas diluídas e 

confundidas com os bairros vizinhos. Antes de me deter melhor em tais mapas, muitas vezes, 

eu estava no Centro e não sabia. Há a área que se confunde com a Praia de Iracema e a 

Aldeota, fazendo confundirem-se até os indicativos de bairro nos endereços (o Mercado dos 

                                                
86 Como pode-se conferir na consulta pública realizada pelo Habitafor (2009). 
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Pinhões87, por exemplo, fica em qual desses bairros?). Na Av. Domingos Olímpio, continuo 

sem saber se estou no Benfica ou no Centro. No mapa, o Centro toca o mar (não à toa, ao 

tomar banho em alguns pedaços desse mar, podemos ver as torres da Catedral de Fortaleza), 

mas incomum é encontrar alguém que, já próximo à praia, diga estar no Centro. 

Se percorrêssemos a extensão do Centro a pé ou sobre rodas, de uma ponta a outra de 

seu perímetro, poderíamos perceber como, no interior do bairro, essas diferentes áreas 

distribuem-se com formas de ocupação, usos e práticas distintos, no que pesa a proximidade 

com um ou outro dos bairros contíguos. É o que experimento quando, em incursões a campo 

ou em idas costumeiras ao Centro, faço essa travessia porosa e fluida entre os bairros, quase 

sempre vizinhos, como Benfica, Joaquim Távora e Aldeota. De ônibus, na garupa de uma 

moto, pedalando (só aos domingos) ou de carro (como condutora ou passageira)88, é possível 

perceber o Centro aparecendo aos poucos, nas mudanças nas paisagens e passagens urbanas, 

até que vamos sentindo chegar aquele emaranhado tão característico do centro-do-Centro. 

Sabemos que chegamos mais pela percepção sensória do espaço do que por algum 

indicativo objetivo, ainda que marcos de referência, como praças e equipamentos públicos, 

sejam considerados. O comércio adensa-se, o espaço abarrota, o trânsito torna-se mais lento e 

caótico, o movimento de veículos, pedestres e ambulantes intensifica-se, as calçadas 

estreitam-se pela grande quantidade de camelôs, produtos, barracas de comida nelas 

instalados, o barulho diversifica-se e amplifica-se, os estímulos visuais proliferam-se. Por 

outro lado, nas caminhadas, é possível notar que, à medida que nos distanciamos desse 

“epicentro”, onde se registra tal intensidade de movimento, as ruas vão tornando-se mais 

vagas e tranquilas, o comércio escasseia, dando lugar a mais residências e pequenos 

estabelecimentos de serviços, o fluxo de transeuntes diminui e o ritmo frenético do caminhar 

perde razão de ser (ou muda de motivo: se andamos rápido para seguir o balé das calçadas, 

também o fazemos para não correr demasiados riscos — ou “dar mole”, como se diz por aqui 

— em ruas mais desertas). 

 Nas primeiras caminhadas realizadas em campo, essas percepções foram 

determinantes nas decisões relativas à delimitação do lócus de pesquisa, evidenciando como o 

                                                
87 Equipamento em posse da Prefeitura de Fortaleza, o Mercado dos Pinhões situa-se entre a Rua Nogueira 
Acioli e a Rua Gonçalves Lêdo, portanto, no bairro Centro. No entanto, em buscas na web, indicam-se os três 
bairros no seu endereço, talvez porque ele situe-se a apenas um quarteirão da divisa do bairro tanto com a 
Aldeota como com a Praia de Iracema. 
88 Além dos diferentes modais utilizados para chegar ao Centro, busquei percorrê-lo de outras maneiras para 
além do caminhar, quando esse não seria possível: mais especificamente, nos dias em que eu o Centro “fecha”, 
ou seja, domingos e feriados. Nesse caso, a moto e a bicicleta mostraram-se maneiras eficazes, para os fins 
propostos, de percorrer o Centro dos portões baixos e percebê-lo em outros movimentos e maneiras de olhar. 
Sobre isso, falaremos mais ao longo do trabalho. 
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caminhar, ainda que um método de pesquisa, é uma prática “improvisativa”, ou, antes, uma 

improvisação intencional: “improvisar é seguir os caminhos do mundo, na medida em que se 

abrem, ao invés de recuperar a cadeia de conexões, desde um ponto-final para um ponto de 

partida, em uma rota já percorrida” (INGOLD, 2015, p. 309). À falta de roteiros 

predeterminados, os passos seguem por improvisação, ou seja, prosseguindo e realizando 

decisões enquanto seguem. 

 Quando caminho no Centro, o que se passa é primeiro um “vou andando” e, 

dependendo do que acontece naquelas ruas, decido, no próprio ato de caminhar, se sigo 

adiante, se dobro nessa ou naquela rua, se percorro só mais um quarteirão, se paro etc. Tais 

decisões são orientadas, principalmente, pelo encontro com as escritas urbanas que 

nomadizam pelas ruas: se uma pista me diz que elas “dobram” nessa rua, eu vou atrás delas. 

Outras vezes, as escolhas passam por motivos mais banais, como uma sombra que se derrama 

numa calçada e não noutra, um acontecimento que numa rua ou numa praça se desenrola, uma 

compra necessária naquele dia que me leva a determinada rua (como em centros de outras 

cidades, aqui, o comércio segue alguma divisão por ruas: tem a dos eletrônicos, a das óticas, a 

dos artigos de festa, a dos chapéus, que é diferente da dos bonés, uma e outra onde 

concentram-se lojas de têxteis e aviamentos, etc.), ou mesmo alguma sensação que me faz 

optar ir por aqui ou por ali, seguir ou voltar. 

É como o que acontece naquela manhã de sexta-feira de fevereiro, que contava na 

seção anterior. Seguindo pela Rua Senador Pompeu, no sentido praia-sertão, chego à Av. 

Duque de Caxias. É como se tivesse chegado, de repente, em outro lugar. Aqui ainda é Centro 

— não há dúvidas — mas algo nessa larga avenida, onde sinto o andar mais desamparado, 

incomoda-me. Decido voltar pela Rua General Sampaio. À medida que a Praça José de 

Alencar se aproxima, noto a pulsação do Centro soar mais forte. Pro lado da praia, depois da 

Praça do Ferreira, a intensidade das ruas também parece mostrar-se mais timidamente. Na 

terça-feira passada, andando pelas ruas Senador Alencar e Castro e Silva em um quase final 

de tarde, agoniou-me o silêncio que fazia, embora, na vaga calçada, corresse uma brisa que 

deixava o caminhar mais agradável. Se, para muitos, o barulho do Centro é parte de um 

cenário “incivilizado”, para mim, é reconfortante porque me diz que não estou só. Por vezes, 

pode ser enervante todo esse desarranjo de ruídos (penso no “ó a água um reaaal, só um real a 

áaagua”, característico de um cruzamento na Barão do Rio Branco), mas o prefiro ao aparente 

silêncio. Algo me impede de seguir para além da Rua Castro e Silva, minha via-limite no 

momento, talvez porque esse silêncio me intimida. Indo embora, sigo pela Rua Floriano 

Peixoto, atravessando a Av. Duque de Caxias, indo até a Praça José Bonifácio. São apenas 
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três quarteirões depois da Duque, mas esse pequeno trecho é o bastante para que eu 

identifique uma diferença entre “acima” e “abaixo” dessa avenida: são poucas as pessoas nas 

calçadas de pequenos estabelecimentos e residências, bem como as escritas urbanas que 

encontro. Parece-me claro, assim, que o que eu havia definido, provisoriamente, como uma 

via-limite às minhas caminhadas será, afinal, uma das fronteiras do lócus de pesquisa. 
 

Imagem 30 - Lócus de pesquisa no Centro de Fortaleza (ou o centro-do-Centro)_ 

 
Como pode-se perceber, o caminhar, sem prever, segue as ondas que se lançam de 

espaços de confluência e espraiamento do Centro, como as praças, e hesita quando tais ondas 

esmorecem. Numa fase exploratória da pesquisa, busco experimentar andar por variados 

trechos de rua, e, ao perceber que o ritmo do caminhar vacila quando o característico 

movimento do Centro esvanece (e, também, as escritas urbanas dão-se menos à vista), decido 

voltar às áreas onde ele intensifica-se. Os contornos, ainda porosos, que o campo vai tomando 

não partem, portanto, de um risco feito arbitrariamente em um mapa, mas da experimentação 

dos caminhos e da improvisação dos passos. Como diz Armando Silva (2011, p. 21, grifos 
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meus), “o limite também pode ser visual. Nesse caso falamos de certos nós, os que operam 

como locais de chegada de uma caminhada ou o começo de uma redistribuição do ‘caminho 

que se deve seguir’”. É nesse sentido que, por motivos mais sensoriais do que objetivos, tendo 

como imã o movimento intenso de determinados trechos de rua, que estabeleço tais limites e 

concentro-me no que chamo aqui de centro-do-Centro, o que corresponderia a um miolo do 

denominado Centro Histórico. 

Posteriormente, noto que as caminhadas vão delineando um desenho do Centro 

praticado que tem aspectos de correspondência com o proposto nos mapas e planos oficiais. 

No zoneamento desenvolvido pelo Plano Habitacional para Reabilitação da Área Central de 

Fortaleza (HABITAFOR, 2009), o bairro Centro é composto pelo Centro Histórico e o 

Centro Expandido89. Como já mostramos anteriormente, o primeiro — institucionalmente 

considerado em sua relevância na cidade — é delimitado pelas Av. Duque de Caxias, Av. do 

Imperador, Av. Dom Manuel e Av. Presidente Castelo Branco, onde concentram-se pontos 

turísticos, edificações históricas, bens tombados e monumentos, além do polo comercial 

(formal e informal) do Centro. O movimento característico do Centro Histórico também deve-

se às diferentes formas de uso e ocupação do solo no bairro, como mostra Beatriz Fontenele 

(2017): os limites do Centro Histórico são também aqueles que separam um Centro 

majoritariamente comercial de um Centro caracterizado pelo predomínio do uso residencial 

unifamiliar (ou Centro Expandido, muitas vezes confundido com bairros vizinhos). 

Isso impacta, notadamente, em como as ruas são percebidas e vividas no caminhar, no 

entanto, o movimento feito nessa pesquisa não foi o de examinar mapas e documentos para 

tentar identificar tais dados na rua, mas caminhar e, nessas percepções, buscar outros saberes 

sobre o que via e vivia. É por isso que, como dito anteriormente, o Centro — ou melhor, o 

Centro da pesquisa —, só vai surgindo e delineando-se a mim nos caminhos. Em outras 

palavras, as sensações do caminhar, embora singulares, acabam convergindo com o 

apresentado em “dados” oficiais, conferindo mais consistência a escolhas que, de início, 

foram intuitivas. 

É nessa imprevisibilidade do curso da pesquisa que o andar vai desenvolvendo outras 

modalidades de exercício dos nós que os percursos perfazem. Praça José de Alencar e Praça 

da Justiça90, por exemplo, tornam-se novos pontos de onde (re)oriento-me e espalho-me, 

redistribuindo meus percursos. A Praça dos Leões, particularmente, acaba sendo mais como 
                                                
89 Embora essas não sejam denominações de uso comum entre os fortalezenses, utilizo-as, nesse momento, como 
proposto pelo Habitafor (2009), como forma de facilitar o entendimento do lócus da pesquisa. 
90 Situada na Rua Floriano Peixoto, a Praça General Murilo Borges é popularmente conhecida como “Praça da 
Justiça”, por conta da presença do prédio da Justiça Federal no logradouro. 
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um ímã, um bocadinho de cidade com o seu quinhão de magnetismo, ao qual sou 

constantemente atraída. Se propunha um pesquisar-caminhando, acabo por nesse e noutros 

espaços demorar-me, de modo que o parar mostrou-se não uma “pausa” da pesquisa em 

campo, mas uma outra maneira de caminhar, de me manter ainda em movimento, mesmo na 

aparente imobilidade. 

Foi em março de 2019 que primeiro atentei para isso, ao participar do ato Amanhecer 

para Marielle91, marcado para as seis horas da manhã na Praça da Justiça. Como éramos 

ainda poucos e a chuva fina, mas insistente, inibia, aproveitei para dar várias voltas na Praça, 

de orelhão em orelhão, de poste em poste. Lá demorando-me por mais de uma hora, antes do 

despertar do comércio do Centro, não só pude descobrir marcas escritas que não atentara 

quando de passagem, como me consenti autorização a nela também deixar pequenos rastros, 

exortada, em muito, pela data. Assim também já havia acontecido na Praça dos Leões, onde, 

em longas noites de festa na rua, instaura-se certo clima de permissividade comum à 

madrugada e à embriaguez de corpos dançantes, além de tempo de sobra a essas pequenas 

intervenções em suas paredes, postes, portões e orelhões. Não à toa, quase sempre há algum 

novo rastro a descobrir por ali. 

Naquela manhã, lendo e escrevendo (n)essas superfícies, refleti como demorar-se é, 

também, nessas ocasiões, estabelecer uma relação de afeto com os espaços, observar seus 

movimentos, compreender como lá estrutura-se a vigilância, perceber o que e quando é 

permitido aos corpos fazer, apropriar-se de suas superfícies. Assim, se a possibilidade de 

encontrar escritas urbanas nos recônditos desses espaços convocaram-me a neles entrar e 

gastar tempo a perscrutá-los, disso seguiu-se o próprio parar-sentar-demorar como táticas de 

pesquisa em si. Percebi, aliás, que já o fazia antes, por motivos, novamente, banais, como o 

descanso sob a sombra, a eventual preguiça, a participação em manifestações políticas ou 

apresentações artísticas que ali desenrolavam-se, ou a curiosidade pelo que ali me atraía. 

Agora refletindo também o parar, como o fizera com o caminhar, percebi como esses nós dos 

percursos, para além de marcos de orientação, tornavam-se, também, espaços de “paragem”. 

Maria Isabel Mendes de Almeida, Fernanda Eugênio e Rafael Bispo (2016, p. 15) 

propõem a paragem como um contraponto à capacidade de sempre dar mais passos, “a 

tomada de distância frente ao turbilhão de um mundo cuja engrenagem parece se mover em 

direção à maximização incontrolável do progresso e da aceleração”. Utilizando-me do 

conceito, penso a paragem como uma espécie de distanciamento em campo quando ainda 

                                                
91 Na data, 14 de março, completava um ano do assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, e 
do motorista Anderson Gomes. 
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nele. Nesse gesto propositado, gera-se uma interrupção que é, simultaneamente, continuidade 

do movimento, como se o repouso dos pés não interrompesse a viagem do pensamento: uma 

“tática de habitar a pausa, o parênteses provisório e a paragem, ou ainda, da proposta de um 

recuo, distanciamento, movida geográfica que permita gerar o intervalo” (ALMEIDA; 

EUGÊNIO, 2016, p. 29). 

Trata-se de uma chance de fazer demora e gerar um espaçamento. Às vezes, temos 

realmente uma “movida geográfica”, como falam os autores: é como esse ir e vir que 

caracteriza minha relação com o Centro pesquisado. Ao invés de nele fincar raízes, por ele 

passo, deslizando por suas superfícies, mergulhando em suas ruas e emergindo para tomar ar, 

alternância essa entre o “impulso urgente” e a “pausa contemplativa”, como aponta Flusser 

(2010, p. 39), característica também do pensamento e da escrita: “nós sempre temos de 

interromper o que estamos fazendo para tomar ar”. É comum, portanto, que por vezes tenha 

me distanciado das caminhadas no Centro, mas, curiosamente, sem deixar de ir ao Centro por 

outros motivos, vivendo-o em outras situações. No entanto, além desses recuos, há um 

distanciamento que ocorre também em campo, nesse outro exercício do tempo operado no 

parar e demorar-se, num e noutro canto, entre os caminhares que ali se desenrolam. 

Esses espaços foram incorporados à pesquisa, mas não como um ponto-a-ponto ao 

qual submetemos as caminhadas. São as andanças que os fazem surgir, embora eles possam 

orientá-las. Quando as adotamos como método, privilegiamos o percurso aos pontos, mas isso 

não quer dizer que eles não existam. Na verdade, não existem para serem alcançados. Eles 

surgem em função das caminhadas que efetuamos e que, eventualmente, geram as paradas. 

Como mostram Deleuze e Guattari (2012b, p. 197), em todos os tipos de espaço há paradas e 

trajetos, mas, como aqui buscamos percorrê-los, “é o trajeto que provoca a parada, uma vez 

mais o intervalo toma tudo, o intervalo é substância”. 

Assim, não temi as paradas, entendendo “caminhar e parar não como termos em 

contradição entre si, mas como parte de um mesmo processo. Desse ponto de vista, parar é, de 

fato, uma grande oportunidade para continuar a agir com o mesmo espírito do andar, mas num 

espaço do estar” (CARERI, 2017, p. 113). Nesse sentido, as delimitações do terreno em que 

caminho passaram a ser entendidas, de certa forma, móveis. Ao longo das caminhadas, o 

receio de acabar retida em uma malha demasiadamente apertada acabou dando lugar ao 

estímulo de uma experiência de alastrar-se, propagar-se, “perder-se urbano”, que é, para o 

antropólogo Massimo Canevacci (2014), uma sensação e um método de pesquisa. O 

entrelaçamento dos percursos foi espacializando, mas não enclausurando, as questões da 
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pesquisa através de um perder-se intencional, ou melhor, um jogo entre orientação, 

desorientação e reorientação — nunca definitivas. 

Nesse traçado, por vezes, invento jogos que envolvem tal perder-se — um perder-se 

consciente e intencional, portanto —, que acabam por fazer parte da metodologia do 

caminhar. Para Careri (2013, p. 97, grifo do autor), o jogo urbano caminhatório e exploratório 

é uma maneira criativa de experimentar e perceber a cidade, uma vez que “jogar significa sair 

deliberadamente das regras e inventar as próprias regras”. O ritmo da pesquisa é o tempo 

desses jogos de espaço inventados ao acaso, tornando-se um tempo lúdico, dos caminhos mais 

longos e não dos atalhos, da “perda de tempo” — e quem perde tempo, ganha espaço 

(CARERI, 2013). Passar horas em uma praça examinando cada orelhão e cada poste; sentar-

se num banco a fazer nada além de ver o que acontece; interromper o caminhar numa sombra 

confortável até que o sol “esfrie”; desenhar até perder a noção do tempo que passa: são várias 

as maneiras de perder tempo, ou de propor o exercício do espaço e do tempo de modo não 

funcional. Outra bastante corriqueira (melhor seria dizer: fundamental) é escolher esticar os 

caminhos, ao invés de tomar atalhos, para chegar a uma rua ou lugar. Por exemplo: seguindo 

pela Rua Barão do Rio Branco, podemos dobrar na Travessa Severiano Ribeiro para chegar à 

Praça do Ferreira; mas podemos também andar até a Rua Castro e Silva e voltar pela Rua 

Major Facundo, “perdendo tempo” ao percorrer mais sete quarteirões. 

 Ainda que pareça ser um jogo solitário, no qual aparentemente só joga um, depende da 

imprevisibilidade das ações de vários outros transeuntes que partilham essas ruas percorridas 

e, quiçá, nelas traçam seus próprios jogos. E, sobretudo, é um jogo conduzido pelas aparições 

das escritas urbanas, como um jogo de mostra-esconde. Diferentemente de um andar que se 

esquece de si, percebo que vai se desenvolvendo um caminhar que oscila entre o deixar-se 

levar pelo acaso e a construção de situações concretas, “como uma vontade lúdica, mas 

construtiva e de concreção” (JACQUES, 2012, p. 221). Por vezes, sigo sem proposições, 

como numa “flanagem”, por outras, proponho-me exercícios, inventando coisas para fazer 

durante a caminhada, como: ir sempre em frente, ziguezaguear entre ruas, andar nesse 

quarteirão por uma calçada e no seguinte pela outra etc. Ou seja, se partimos do acaso, uma 

vez que a imprevisibilidade está no cerne dessa experiência, esse acaso é orientado, não só 

acolhendo como provocando o erro (erro tal que está contido na própria ideia de errância) na 

caça das escritas urbanas e na criação de outras situações, também insólitas e efêmeras92. 

                                                
92 Penso que esse caminhar pode não ser notado, de fora, como uma “errância” ou um caminhar “não funcional”, 
no entanto, como falado noutro momento, carregado de certa “performatividade” de pesquisa, pode gerar algum 
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Jogos de achadouro, tomando emprestada a palavra de Manoel de Barros (2015), jogos de 

esconde-esconde, jogos de escavação. Jogos que, procedendo por apostas, têm ganhos 

variáveis: por vezes frustram-se; noutras, possibilitam achados. 

Talvez seja a construção da pesquisa nesse ritmo, o qual contraria o uso previsto dos 

espaços e utilitário do tempo, que tenha me permitido encontrar o que não previa: escritas 

urbanas ainda não vistas, ruas por mim desconhecidas, espaços de paragem e, até mesmo, 

outros métodos-táticas de pesquisa. Perdi muito tempo, decerto, ao realizar quase vinte 

caminhadas, nesse ritmo, quando três dariam conta da mesma área percorrida. No entanto, 

ganhei muito espaço, o que tem indicado a potencialidade do “prazer de perder-se para 

conhecer”: 
 

se, de fato, se quer ganhar ‘outros’ espaços, é preciso saber brincar, sair 
deliberadamente de um sistema funcional-produtivo e entrar num sistema não 
funcional e improdutivo. É preciso aprender a perder tempo, a não buscar o caminho 
mais curto, a deixar-se conduzir pelos eventos, a dirigir-se a estradas impraticáveis 
onde seja possível ‘topar’, talvez encalhar-se para falar com as pessoas que se 
encontram ou saber deter-se, esquecendo que se deve agir. Saber chegar ao caminhar 
não intencional, ao caminhar indeterminado. (CARERI, 2013, p. 171) 

 

Assim, mesmo em um momento em que o desenho do lócus de pesquisa já estava 

esboçado, continuei a modificá-lo, rasurar traçados, estender ou encurtar trechos de ruas, 

adicionar ou suprimir espaços de paragem. Foi assim que, algumas vezes, os passos foram 

além do que eu mesma havia definido como sendo o perímetro que conteria a pesquisa: no 

limite sul a Av. Duque de Caxias, no norte, Rua Costa Barros, e, a oeste e a leste, Rua 

General Sampaio e Rua Sena Madureira — linhas de borda que passam por alguns nós (como 

será possível perceber na imagem 49). Ainda que esses limites evocativos se mantenham, não 

hesitei em ir além deles e concentrar novas caminhadas em ruas que, ao longo do tempo, 

mostraram aglutinar escritas urbanas. Nesses percursos, percebi que o lócus da pesquisa, 

longe de ser limitado pelo traçado que o traduziu em um mapa, vaza: “as coisas vazam, 

sempre transbordando das superfícies que se formam temporariamente em torno delas” 

(INGOLD, 2012, p. 29). O desenho do Centro da pesquisa vazava porque vazavam, também, 

as escritas urbanas que povoavam as ruas e eu, ao segui-las, uma vez que o olhar é 

circunstanciado. 

                                                                                                                                                   
estranhamento, sendo mesmo o olhar intrigado ao caminhar-fotografar ou ao parar-desenhar umas dessas 
situações. 
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Foi o que aconteceu com as ruas General Sampaio e São Paulo. A primeira dilata-se 

para além da Av. Duque de Caxias, até a Praça da Bandeira e a Vila das Artes93, e estende-se 

também por alguns quarteirões das ruas Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz, no seu 

entorno. As manifestações políticas que se concentram nessa praça e a presença da escola de 

artes foram indícios que me levaram a percorrer esses trechos com mais acuidade e incorporá-

los à pesquisa. Algo parecido aconteceu com a Rua São Paulo. Depois da Rua Sena 

Madureira, ela vira Rua Visconde de Saboia. É uma das vias que podemos pegar em direção 

ao bairro onde moro. Um dia, ao finalizar uma incursão a campo e ir embora por ela, 

encontrei uma trilha de escritas urbanas que se prolongava até a Rua Coronel Ferraz, onde se 

situam o Salão das Ilusões94 e a ocupação no prédio da antiga Escola Jesus, Maria e José95. 

Era um feriado no final março de 2019, portanto, eu já havia realizado pelo menos sete 

percursos de campo, e só ali produziu-se uma iluminação: perguntei-me, de súbito, como eu 

não atentara, até então, à proximidade desses locais às ruas em que caminho. 

O desenho das caminhadas foi, na tessitura dos percursos, delineando o mapa do lócus 

de pesquisa. Como discutirei melhor adiante, a cada percurso realizado nas ruas do Centro 

seguia-se o seu desenho no papel (e nunca o contrário). A contínua sobreposição desses 

traços, sobretudo quando eles se adensaram com a repetição dos passos nas mesmas ruas, foi 

me mostrando onde seria — ou melhor, onde já estava sendo — realizada a pesquisa. Nessa 

forma de conhecimento ambulatório, compôs-se um mapa de caminhadas por tais ruas e de 

escritas urbanas nelas encontradas (CERTEAU, 1994). 

 

 

                                                
93 A Praça da Bandeira, situada quase nas bordas entre o Centro e o Benfica, tem sido palco de manifestações e 
atos políticos que, não raro, partem dessa praça rumo à Praça do Ferreira. A Vila das Artes, um equipamento 
vinculado à Secretaria Municipal de Cultural de Fortaleza, é um espaço de formação, difusão e produção em 
diferentes linguagens artísticas.  
94 O Salão das Ilusões existe na cidade desde 2010, sendo um espaço cultural independente, aglutinador de 
diversas linguagens e manifestações artísticas. O espaço conta com brechó, bar, espaço para exposições, 
performances e shows experimentais, além de sediar projetos de residência artística.  
95 Esse prédio, com 112 anos de existência, é um equipamento tombado pela prefeitura de Fortaleza como 
patrimônio histórico desde 2006. A escola é de propriedade da Arquidiocese de Fortaleza, sendo dada cessão de 
uso à Prefeitura em 2008. Muitas ocupações passaram por lá, como a ocupação Manoel Lisboa de Moura e a 
ocupação Gregório Bezerra, sempre em tensão com os poderes públicos. De acordo com dados oficiais, a 
ocupação chegou a reunir 100 famílias. Em abril de 2019, as famílias que lá moravam foram removidas. 
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 Imagem 32 - Caminhada (16/02/2019)_ 

Imagem 31 - Caminhada (08/11/2018)_ 



 

 

102 

 

Imagem 33 - Caminhada (19/02/2019)_ 

Imagem 34 - Caminhada (22/02/2019)_ 
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Imagem 35 - Caminhada (28/02/2019)_ 

Imagem 36 - Caminhada (08/03/2019)_ 



 

 

104 

 

 

Imagem 37 - Caminhada (14/03/2019)_ 

Imagem 38 - Percurso (25/03/2019)_ 
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Imagem 39 - Caminhada (29/03/2019)_  

Imagem 40 - Percurso (07/04/2019)_ 
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Imagem 41 - Caminhada (12/04/2019)_ 

Imagem 42 - Percurso (05/05/2019)_ 
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Imagem 43 - Caminhada (10/05/2019)_ 

Imagem 44 - Caminhada (21/05/2019)_ 
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 Imagem 46 - Caminhada (23/11/2019)_ 

Imagem 45 - Caminhada (14/06/2019)_ 
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Imagem 47 - Caminhada (26/11/2019)_ 

Imagem 48 - Caminhada (29/11/2019)_ 
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Imagem 49 - 
Caminhadas no Centro_ 

Imagem 50 - O Centro 
de Fortaleza desenhado 

pelos passos (ou o 
Centro da pesquisa)_ 
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Assim, o desenho do lócus de pesquisa, derivado dessas caminhadas, não é arbitrário, 

mas uma construção ancorada no vivido em campo. As caminhadas conformam traços 

porosos, incertos, vacilantes, pois trata-se de um “desenhar através dos pés”, ou seja, nas 

decisões de seguir adiante, recuar, hesitar, circular que se dão, numa improvisação 

intencional, no próprio caminhar. Transmutados no desenho do lócus de pesquisa, os traços 

evocam linhas por onde andei e tentam conferi-las alguma legibilidade ao olhar do outro. O 

perímetro sugere alguma contenção desse caminhar, mas, como já dito, ele foi continuamente 

modificado. Da mesma maneira, as ruas no seu interior não foram percorridas todas com a 

mesma intensidade. Como se pode notar no desenho da caminhadas (Imagem 49), algumas 

são experimentadas em trechos mais longos, outras em pedaços menores; em algumas eu 

repito-me bastante, noutras, arrisco apenas um ou outro percurso; por algumas praças eu 

apenas passo, noutras eu me demoro... E esses são movimentos dificilmente traduzíveis em 

um mapa. 

 Como mostra Careri (2013), o terreno em que ocorre o movimento é um mar incerto, 

que muda continuamente com base na mutação dos acontecimentos em campo e dos 

encontros de pesquisa e de vida que nele se dão; resta-nos saber como velejar nesse campo, o 

que compreende aceitar tais indeterminações, insubmissões e crespidões do mar, apesar das 

rotas esboçadas. O mapa, como aqui o trato, é sempre um desenho provisório e aberto, 

suscetível ao movimento desse mar incerto. Talvez, um outro olhar sobre os desenhos das 

dezoito caminhadas forme outro mapa desse centro-do-Centro. De todo modo, aqui temos um 

Centro de Fortaleza desenhado pelos passos, onde as questões teórico-metodológicas dessa 

pesquisa foram espacializadas. Seguimos, nos próximos tópicos, a discuti-las. 
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uma invencionática antropológica na cidade caminhante: 

poéticas de uma combinatória de métodos-táticas 

ou um fazer com imagens_ 
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bruta flor do querer: 

deixar-se afetar na cidade cotidiana_ 

 

 Na busca do encontro com as escritas 

urbanas, foi desenvolvendo-se uma maneira de 

pesquisar que é já uma maneira de estar-na-cidade — 

e, nesse sentido, falo da mistura entre as práticas do 

coletivo Narrativas Possíveis, dos meus percursos 

cotidianos, e das caminhadas realizadas enquanto 

dispositivo metodológico nessa pesquisa. Nesses 

entres, constantemente perguntava-me: seria esse um 

modo de caminhar próprio somente à pesquisa de 

campo? Na verdade, quando pesquisamos fenômenos 

da cidade cotidiana — a cidade na qual, além de 

pesquisar, moramos, trabalhamos, nos relacionamos, 

amamos, enfim, habitamos —, torna-se difícil 

apontar quando e onde entramos e saímos do campo. É o que percebe Ricardo Campos em 

pesquisa com writers em Lisboa: “partilhamos espaços e tempos, sociais e geográficos, 

movemo-nos intermitentemente entre os terrenos metafóricos e físicos que fazem o nosso 

cotidiano e o deles. Dificilmente posso apontar quando entrei e quando saí, onde entrei e onde 

saí” (CAMPOS, 2010, p. 31, grifos do autor). 

 Pesquisando com imagens, a inquietação é similar: movo-me entre elas, enquanto elas 

também se movem, emergindo a mim tanto em percursos cotidianos quanto nas caminhadas 

antropológicas, relação essa que não posso “ativar” ou “desativar” como recurso 

metodológico quando “entro” ou “saio” do campo. Se os meus deslocamentos pela cidade, 

principalmente quando se dão a pé, têm compreendido um olhar e, sobretudo, uma disposição 

ao encontro com as escritas urbanas, como estabelecer um lócus de pesquisa que não se deixe 

ultrapassar fronteiras mesmo quando a experiência na cidade ultrapassa? Por conta da 

experiência do Narrativas Possíveis, que antecede essa pesquisa acadêmica, havia como que 

um pouquinho de mim em escritas urbanas espalhadas pela cidade. Eu não queria “perdê-las” 

ao estabelecer limites em uma rua ou um bairro. A relutância em fixar-me, a dificuldade em 

determinar rotas de pesquisa rigidamente estruturadas no início desse processo, bem como as 

várias possibilidades de “entrar” nessa pesquisa decorrentes das diversas formas como 

envolvo-me com as escritas urbanas, foram motivo de angústia durante um tempo. Depois, 

O homem está na cidade 

como uma coisa está em outra 

e a cidade está no homem 

que está em outra cidade [...] 

a cidade está no homem 

quase como a árvore voa 

no passo que a deixa 

cada coisa está em outra 

de sua própria maneira 

e de maneira distinta 

de como está em si mesma. 

_Ferreira Gullar 

(2001, p. 290) 
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transformaram-se em tática, em modo de fazer, e, talvez, em uma postura mais afirmativa de 

pesquisa. 

 Caminhando pelo Centro de Fortaleza, observando e fotografando suas escritas 

urbanas, a tarefa de definir e delimitar um lócus de pesquisa acabou fazendo-se pelos passos, 

como vimos no capítulo anterior. O bairro já era vivido em situações cotidianas por mim, no 

entanto, talvez exatamente por isso, não cogitava realizar essa pesquisa em suas ruas. 

Provavelmente, aqui estejam implicadas aquelas questões sobre familiaridade e 

distanciamento, já tanto debatidas na disciplina antropológica, e que, refletidas na 

antropologia urbana, têm nos levado a buscar, na cidade, a experiência de distanciamento 

através das distâncias simbólicas ou das dicotomias centro-periferias. Ou, ainda, a inclinação 

inconsciente a dificultar o processo de pesquisa e tomá-lo como (ou torná-lo) um sacrifício, 

renegando espaços pretensamente familiares e de certa facilidade de acesso para mim. 

 Em um sábado de fevereiro de 2019, provoquei-me a fazer uma caminhada “de 

pesquisa” pelo Centro. Diferentemente da “chegada ao campo” que introduz muitas narrativas 

etnográficas, essa “primeira”96 caminhada, já adianto, não fala da saga da dificuldade de 

“inserção no campo”, não carrega grandes acontecimentos, nem é acompanhada por um 

interlocutor “nativo” que me introduz aos seus pares. O Centro é o mesmo “de sempre”, mas 

há uma expectativa e um incômodo que diferenciam o modo como lá estou. 

Desde os primeiros passos pelo Centro, observei ruas, muros e escritas urbanas com 

outro olhar (que, agora, considerava o Centro um provável lócus de pesquisa). Na verdade, 

não só o olhar fazia-se mais atento e dedicado, como o corpo todo sentia algo novo, algo 

outro das tantas situações cotidianas no Centro em que eu, curiosamente, estava bem mais 

confortável do que agora (e isso se manteve até o final da pesquisa: as idas corriqueiras e 

banais ao Centro, durante este ano, sempre foram mais agradáveis). Mas não se trata só de 

conforto. No próprio estado de corpo que ia se produzindo à medida que eu buscava o 

encontro com as escritas urbanas — e, nesse estado de atenção, estava tão mais disponível às 

outras imagens do Centro — aquelas impressões de familiaridade e de facilidade de acesso 

foram logo confrontadas pelas sensações diversas que me percorriam, as quais pareciam 

intensificar-se diante de uma disposição, tateante mas cheia de intenção, a estar ali, e estar ali 

de outra forma (agora também como pesquisadora). 

                                                
96 Devo fazer um esclarecimento aqui. Como será possível conferir mais adiante, há uma caminhada que 
antecede essa, em novembro de 2018. No entanto, à época, ainda era conduzida por outras hipóteses e 
possibilidades para a pesquisa. Só depois, revisitando o material produzido, ela passa a se comunicar melhor 
com a série de caminhadas realizadas em 2019. Só em fevereiro de 2019, portanto, é que começo a empreender 
essas caminhadas de maneira mais sistemática. 
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Pensando em retrospecto, ao reler anotações no diário de campo desse dia, o Centro 

dessa primeira incursão a campo (o que era ainda apenas uma aposta) em muito pouco foi 

confortavelmente familiar. Ainda assim — e talvez por conta disso — fui encontrando 

possibilidades e vontades de pesquisa nesse espaço. Concomitantemente, eu problematizava a 

ideia de que o processo de pesquisa tinha que envolver grandes estorvos, ser de um 

sofrimento psíquico tão comum na academia, caso contrário, eu não estaria “fazendo 

(pesquisa) direito”. Lembro-me que, ainda durante as primeiras caminhadas no Centro, entre 

tantas questões (de pesquisa, mas também de cidade, de corpo, de vida) que elas me 

levantavam, registrei em anotações que achava muito estranho estar querendo ir a campo, 

propor jogos para as caminhadas, achar motivos para estender uma ida qualquer ao Centro em 

uma caminhada, inventar engenhosidades para incrementar essas experiências. 

Gostar daquilo tudo deveria ser um impedimento ou um estímulo à pesquisa? Isso não 

quer dizer que o estudo que realizo e os métodos que encontrei para tal não envolvam 

dificuldades, limitações, esforços e desafios. Como toda pesquisa, mesmo naquelas em que 

estamos intimamente implicados (nessas, talvez mais ainda), esse é um trabalho árduo, 

inquietante e muitas vezes angustiante, no qual o grande investimento intelectual envolvido é, 

já, também um investimento afetivo, “porque o próprio gesto da pesquisa demonstra ser ele 

ato humano: ato de ente que deseja e sofre. Não se pode pesquisar sem desejar nem sem 

sofrer. Desejo e sofrimento já são conhecimento, e conhecimento é sempre também desejo e 

sofrimento”, como diz Flusser (2014, p. 48). No entanto, encontrei uma vontade — nunca 

garantida, é também um constante reinvestimento — no processo de pesquisa, que joga com 

tais dificuldades e vai criando, com elas, deslocamentos do pensamento e inquietações que, ao 

invés de imobilizarem, buscam impulsionar para a frente (ou, talvez, para os traveses, 

direções oblíquas que tomamos ao tentar seguir os quereres). 

 Assim, caminhar e construir uma leitura com essa cidade que habitamos — e que já 

nos habita — envolve o “desafio da proximidade” próprio de toda pesquisa desenvolvida no 

meio urbano do qual o pesquisador faz parte. Para o antropólogo Gilberto Velho, “o que 

sempre vemos e encontramos pode ser familiar mas não é necessariamente conhecido e o que 

não vemos e encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto, conhecido” (VELHO, 2004, 

p. 126, grifos do autor). Isso implica que, mesmo na cidade onde habitamos e pesquisamos, há 

significativas descontinuidades entre o mundo do pesquisador e outros mundos, possibilitando 

experiências de estranhamento do supostamente familiar. Às vezes, essas descontinuidades 

podem estar, simplesmente, na maneira de olhar o extremamente habitual que o faz estranho 

ao olhar. Nesse sentido, mesmo que eu já venha nutrindo um interesse pelas escritas urbanas 
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antes do início dessa pesquisa (ou já venha pesquisando-as fora da academia), e com elas me 

relacione de outras formas, a construção de uma leitura antropológica desses deslocamentos 

(ou mesmo a construção de um “caminhar antropológico”) e das imagens que deles emergem 

exige ou provoca um envolvimento outro com os mesmos, o que, nesse caso, deu-se através 

de um estranhamento que não previa. 

 Eu imaginava que, ao espacializar a pesquisa no Centro de Fortaleza e nele 

empreender caminhadas de modo mais sistemático, estaria cumprindo algumas exigências 

metodológicas de delimitação de um espaço e tempo para a pesquisa e conferindo mais 

consistência ao método defendido, mas que, além disso, as sensações que envolveriam essa 

prática seriam as mesmas dos deslocamentos cotidianos — pelo que me enganei. 

Naquele dezesseis de fevereiro, só a preparação para ir ao Centro para uma incursão 

de campo gerou-me um incômodo, uma inquietação. O ofício da pesquisa parece exigir-me 

uma preparação a mais, como se eu estivesse prestes a partir a uma operação de caça — se ler 

é uma operação de caça, como diz Michel de Certeau (1994), também o deve ser “ler” a 

cidade. É curioso pensar que, no caso do Narrativas Possíveis, sempre ressaltamos, em 

oficinas ou palestras, que não saímos de casa para “caçar imagens”, ou seja, as fotografias de 

escritas urbanas são fruto da sua aparição inesperada na banalidade dos nossos percursos 

cotidianos, quando nós não esperamos por elas (ou, se as esperamos, não estamos na rua para 

fotografá-las). E isso, para mim, continua a ser o mais instigante nessa prática do coletivo. 

Agora, para a pesquisa, sinto que tenho que agir, andar, olhar de outras formas. 

Não me acompanha uma atitude à solta, despreocupada, pronta para o que aparecer 

(ou não) no caminho, pelo contrário: passo por uma espécie de “ritual de arrumação” que 

manifesta um “dilema reflexivo”, como diz Machado Pais (2007, p. 27), ao equipar-me para 

sair à procura das escritas urbanas. Se pequenos dilemas nesse ritual podem estar presentes no 

cotidiano, nessa situação eles se agravam. Penso nas roupas e sapatos que usarei; faço uma 

lista mental dos equipamentos (câmera de vídeo e fita gomada, baterias carregadas, cartões de 

memória esvaziados, celular e carregador, caderno e caneta, band-aids e protetor solar...); 

programo como chegarei lá e qual será o ponto de partida das caminhadas. Algo nessa 

preparação toda para a pesquisa, embora necessária, ainda me incomoda. Posso ir ao Centro 

na mesma semana fazer qualquer outra coisa, e nenhuma dessas preocupações está presente: 

eu simplesmente vou. Ainda prefiro a surpresa do que aparece sem ser procurado do que a 

expectativa — frustrada, por vezes — de sair para procurar algo na rua. Além disso, saio de 

casa tomada por uma sensação de dever a cumprir: “fazer pesquisa”. A gravidade da palavra e 

da função me investem, também, de uma seriedade que, pensando em retrospecto, não 
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combina com o Centro. Vestida com roupas que, penso, me deixam pouco atraente aos 

olhares (o que nunca foi uma proteção eficiente contra o assédio, já sabemos, além de 

acentuar o calor), com uma mochila nas costas e, em sua alça, uma câmera compacta acoplada 

com camadas de fita gomada, estou caricatamente pronta para uma caça não cotidiana de 

palavras pelas ruas do centro da cidade. 

Ainda agora, quando vou ao Centro para alguma atividade cotidiana (e não utilizo isso 

como pretexto para a pesquisa de campo), a experiência de caminhar por ali é, em vários 

aspectos, diferente de quando vou para “fazer pesquisa” — desde a vestimenta até o modo de 

andar. Penso que não há como separar esses diferentes Centros, e nem me esforço para tal, 

pois eles se interpenetram, imbricam-se, sobrepõem-se. Continuo acreditando que, nesse tipo 

de pesquisa, mesmo quando não estamos “fazendo pesquisa”, não conseguimos escapar dela. 

No entanto, também percebo que existem modulações do corpo na cidade que potencializam 

um “estado de pesquisa”, como algo da ordem de aguçar o olhar, colocar-se à cata, determinar 

jogos para o andar na busca de instaurar encontros. É como um caminhar não completamente 

“à solta”, “abandonado” aos acontecimentos do campo, mas, envolvendo uma 

intencionalidade, compreendesse também uma reflexividade e um trabalho incessantes no 

fazer antropológico, marcado por um constante pensar como se caminha-pesquisando, 

buscando as “condições de estar permanentemente num processo de auto-dimensionamento 

paralelo e complementar ao seu trabalho com o objeto de pesquisa de que, afinal, ele faz 

parte” (VELHO, 1975, p. 7). 

 Naquele dezesseis de fevereiro, estaciono e olho o relógio: já são dez horas do sábado. 

Penso que andar durante duas horas será um bom começo. Ao sair do estacionamento na Rua 

Major Facundo, ando em direção à Praça do Ferreira. Agradeço ao dia pelo tempo nublado, 

que pode tornar a andança mais fácil, mas logo Fortaleza, como de costume, compensa o sol 

escondido pelo mormaço abafado. Ainda pelos primeiros passos, percebo que atento mais ao 

funcionamento da minúscula câmera de vídeo que carrego do que ao que deveria procurar nas 

superfícies do Centro. Seguir o fluxo apressado dos transeuntes é uma tentação (e, às vezes, 

uma imposição) do ritmo coletivo ao corpo. Quando me dou conta que meus passos se 

aligeiram, desacelero e relembro que não há motivo para correr: por que me apressar? Que 

compromisso eu tinha? Que meta a cumprir? Andar depressa, e ainda em meio aos tantos 

estímulos sensórios do Centro, torna a percepção desse espaço ainda mais turbilhonar. Nessa 

abundância de imagens, de coisas para ver e ouvir e sentir, muito se vê, ainda que em vultos 

apressados, mas muito também pode permanecer invisível ao olhar que em nada estaciona. 

Por vezes, advirto-me: “olha para as paredes, Alice, para as paredes”. 
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 Caminho sem um trajeto predefinido, e a cada situação de escolha (devo atravessar a 

rua? Seguir em frente? Dobrar à direita ou à esquerda?) o caminho vai se fazendo em elipses, 

voltas, curvas, recuos, trechos repetidos por sentidos inversos. Quase-sem-querer, o desenho 

dessa primeira caminhada passa por uma área bastante familiar, para mim, do Centro: trata-se 

do entorno da Praça do Ferreira e da Praça dos Leões, um emaranhado de ruas compreendido 

à direita da primeira e abaixo da segunda. No entanto, os caminhos são, hoje, desconhecidos. 

Tomo-os com um caminhar novo, sem destino certo, atenta somente ao seu próprio 

desenrolar. Desconheço esses caminhos tão familiares porque desconheço essa maneira de 

caminhar. Nela, os caminhos e o espaço se tornam outros, assim como o que eu passo a ver 

neles. Disso, me pergunto: a maneira de caminhar pode mudar os caminhos? 

 Talvez seja algo assim como esse “bichinho de inquietação”, o qual nos leva a atentar 

não só ao outro (a cidade), mas a nós mesmos, e a tentar pesquisar a própria pesquisa, o 

estranhamento que buscamos experimentar. Como aponta Caiafa (2007, p. 148), “é preciso 

introduzir uma irregularidade na continuidade familiar, há uma interrupção do fio regular do 

pensamento e da vida. A situação de pesquisa caracteristicamente oferece atrito, que 

impulsiona o pensamento, que traz novidade”. E tal novidade, nesse caso, não é somente o 

encontro com novas escritas urbanas (até porque muitas são antigas conhecidas), mas com 

sensações outras no encontro renovado com o mesmo: a cidade de sempre. E isso, 

continuando com Caiafa (2007, p. 149, grifo da autora), “não é algo dado, é algo que se 

atinge, é um processo do trabalho de campo”. 

Dedicando-se aos pormenores da cidade cotidiana, essa pesquisa requer também 

abertura e disposição aos acontecimentos do campo que se fazem ao longo do próprio 

caminhar. Dito de outra forma, podemos falar em uma modalidade de “ser afetado”, um 

dispositivo metodológico que envolve um estado de disposição do pesquisador às 

intensidades em campo (FAVRED-SAADA, 2005). O antropólogo Márcio Goldman (2005, 

p. 150), a respeito do trabalho de Jeanne Favred-Saada, comenta que é ao nos deixarmos 

atingir por forças que tocam outros em campo que é possível se estabelecer um tipo de relação 

que envolve “uma comunicação muito mais complexa que a simples troca verbal a que alguns 

imaginam poder reduzir a prática etnográfica”.  

 Isso pode implicar, como dispositivo metodológico, o desenvolvimento de um tipo de 

sensibilidade constituída não só pelo olhar e de um tipo de comunicação com a cidade e suas 

imagens, nossas interlocutoras, que vai além da palavra (mesmo no tocante às escritas 

urbanas). Se falamos sobretudo em sensações, é porque essa relação que vai sendo tecida 

através do caminhar envolve também um corpo a corpo com a cidade, a qual comunica, mas, 
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além disso, afeta através de sua materialidade. Assim, não apenas “observamos” e 

“descrevemos” o espaço como espectadores ou consumidores passivos, buscando totalizá-lo 

“do alto”: “ser apenas este ponto que vê, eis a ficção do saber” (CERTEAU, 1994, p. 170). 

Pelo contrário, o corpo não se faz estranho ao espaço, mas é tocado e age com ele, também o 

produzindo. 

 Um conhecimento corpo-cidade, marcado por uma experiência sensível e sensorial, 

como num corpo a corpo amoroso, requer constantes reinvestimentos. Assim, quando falamos 

que pesquisamos “deslizando” pelas superfícies da cidade, sem nos fixarmos, pode parecer 

que esses encontros são desinvestidos das intensidades que decorreriam da duração, como 

sedimentação do que é vivido em campo. O que percebi, no entanto, foi que, mesmo no ritmo 

dos passos e da efemeridade dessas imagens, há ainda a possibilidade de não só perceber 

imagens em movimento, mas de estabelecer com elas uma relação — talvez não fincando 

raízes, mas seguindo junto através da percepção do espaço por sensações, atravessamentos, 

intensidades que permeiam os poros das peles do corpo e da cidade. Essa relação, no entanto, 

parece nunca estar garantida em seu “assim, e não de outra forma”. Atração e repulsa, 

engajamento e desilusão, gosto e cansaço, querer ainda e já não mais: construída sobre essas 

contradições (das quais, talvez, se alimenta), essa relação com a cidade com a qual pesquisei 

lembrou-me aquela bruta flor do querer de que fala a música97. 

 Ao mesmo tempo que percebo, cada vez mais, que se relaciona com a cidade com o 

corpo, noto as limitações que imponho a esse corpo que me leva pelos caminhos da pesquisa. 

Sinto receio de seguir por certos pedaços de rua, envergonho-me em me meter entre 

aglomerados de pessoas para fotografar algo escondido sob elas, constranjo-me com olhares e 

comentários, tendo a ser mais reservada. Enquanto remoo tudo isso, pergunto-me se será esse 

um corpo “aberto aos afetos do campo”? Nesses primeiros percursos, ainda tenho dúvidas se 

me faço disponível ou se, demasiadamente focada na pesquisa, apesar dos convites a tudo o 

que acontece no Centro, esse corpo permanece um cadinho fechado — o que, assomado 

àquela personalidade mais introspectiva, me leva a questionar se posso ser uma “boa 

pesquisadora”. 

 Ser pesquisadora e mulher por aqui98 também faz-me caminhar ainda mais retraída e 

vigilante. Já posterguei, muitas vezes, idas a campo por um medo difuso que aparecia por 

detrás de desculpas variadas — receio esse, curiosamente, menos expressivo nas idas banais 
                                                
97 Refiro-me à música O quereres, de Caetano Veloso (1984). 
98 Não objetivo, neste momento, entrar em uma discussão teórica sobre o caminhar a partir da ótica do gênero, 
mas partilhar algumas sensações dessa pesquisa de campo, que influem, notadamente, em como caminhei no 
Centro de Fortaleza. Essa fica como uma “linha solta” da pesquisa, a ser seguida posteriormente. 
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ao Centro. Talvez, pensando em um caminhar antropológico, quisesse andar sem rumo, como 

nas experimentações que conta Careri (2013), e sentia que, na experiência concreta, esse 

andar esbarraria nos limites do medo, que me faria ponderar constantemente até onde iria, de 

que ponto deveria voltar99. Nessa caminhada que venho contando, a tosca preocupação com a 

roupa que usaria — a que cobrisse a maior parte do corpo, não marcasse suas curvas e 

chamasse menos atenção possível — é uma amostra disso. Sinto-me constrangida ao investir-

me — investir tempo, investir tento — em tais decisões e ter que trazer isso num texto de 

dissertação (algo que, certamente, não estaria presente nesse caminhar antropológico de um 

homem pelo Centro). 

Quando pensamos em emblemáticos caminhantes, quase sempre as referências são 

masculinas: não só homens são os errantes, como o são aqueles que escrevem sobre eles. À 

mulher, a casa. Desde o homem que flana na Paris moderna de Benjamin (2018) até o 

vagabundo que erra pelo Rio de Janeiro de João do Rio (2013), passando pelos movimentos 

de vanguarda europeus e os tipos populares da cidade, são homens que andam. Como aponta 

a antropóloga Nadja Monnet, falando sobre experiências com flanâncias femininas (como ela 

as denomina) em Barcelona, “os homens não precisam de pretextos, ninguém pede 

explicações lançando olhares interrogadores”, diferentemente do que aconteceu com ela, pois 

“a etnóloga solitária que eu era, trabalhando neste espaço público, foi interpretado como 

sinônimo de disponibilidade, de ‘mulher fácil’, em busca de aventuras” (MONNET, 2013, p. 

226). 

O medo de ser importunada a qualquer momento gera-me um tenso estado de atenção, 

sobretudo em alguns trechos de rua. Lembro-me constantemente que sou uma mulher sozinha, 

andando à toa, devagar, empunhando o celular de instante em instante para fotografar. 

Quando reparo, meu cenho está franzido e meus lábios, contraídos. Se um vendedor ou um 

passante solta um comentário ao meu passo, não sinto qualquer ímpeto de utilizar essa deixa 

para abrir diálogos no campo — e, até agora, não objetivo fazê-lo “pelo bem da pesquisa”. Se 

meus receios passam, também, por outras intersecções (receios de uma mulher branca de 

classe média), o fato de ser uma mulher andando sozinha não é indiferente às dificuldades e 

limitações que acabam se impondo à pesquisa: a simples decisão de continuar ou recuar numa 

                                                
99 Lembro-me de que, participando de uma vivência chamada Caminhar como prática poética, ministrada por 
Edith Derdyk, na programação do Festival Borda, numa manhã de sexta-feira (04/10/2019), nos foi proposto que 
andássemos, sozinhos e sem roteiro predefinido, a partir da Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 
em frente à Praça da Bandeira), onde estávamos. Posteriormente, alguns dos presentes partilharam suas 
percepções sobre a caminhada, e uma das mulheres falou, comovida, sobre as sensações de insegurança, os 
olhares masculinos, o medo do assédio. Em sua fala, e na concordância das demais presentes, senti reverberarem 
os anseios que marcaram minhas caminhadas ao longo do ano. 
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rua, de sacar o celular do cós da calça ou deixar passar aquela escrita urbana, de sentar-me ou 

não num pedaço de banco de praça, por exemplo, passam por isso. 

 De todo modo, percebo que estou esbarrando o tempo inteiro em sensações que me 

põem em situação de desconforto no campo, sendo uma delas a de que ele é, paradoxalmente, 

confortável demais para mim, ou de que não estou “me abrindo” o suficiente e ele. Mas tem 

mesmo como vedar-se no meio dessa confusão de sensações? Não seriam os próprios receios, 

incômodos, frustrações — e, não esquecer, surpresas, achados, pequenos prazeres — que 

sinto enquanto caminho uma maneira de estar disponível ao que emana do campo, mesmo 

quando isso não é somente encantamento e, por outro lado, se passe num registro 

aparentemente muito pessoal? 

 Essa abertura ao “ser afetado”, com vemos em Favred-Saada (2005) e Goldman 

(2005), mostrou-se, nesta pesquisa, mais como um esforço — nunca assegurado — de 

manter-me pelo menos em um equilíbrio instável entre o deixar-se ir e o hesitar, o expandir-se 

e o reter-se, movimento que, assim como o dos passos, é condicionado por um emaranhado de 

acontecimentos no campo e em nós mesmos. E um esforço, também, de aceitar esses 

movimentos (tanto os de expansão como os de retraimento) como parte um estado de 

vulnerabilidade que experimentamos quando envolvidos com o campo. Notadamente, isso 

influencia no modo como encontro as escritas urbanas: são muitas as considerações, em 

diários de campo, sobre o próprio processo de “achá-las”, permeado por expectativa e 

desapontamento, entusiasmo e dúvida. 

Noutra dessas caminhadas, em 19 de fevereiro de 2019, chego ao Centro num fim de 

tarde. Logo no início do percurso, percebo que a câmera de vídeo não vai filmá-lo e fico 

desapontada — é rápido acostumar-se a uma tal ferramenta de pesquisa, e sinto que terei que 

fazer um esforço para não me deixar dominar por ela. Sem a câmera, presto mais atenção ao 

desenho do percurso que vai se formando a cada decisão do andar. A essa hora, e nessas 

bandas onde escolhi, vagamente, caminhar, o Centro é quase silêncio. Chego como que no 

final da festa, deslocada no tempo, como quando já não se espera muita coisa. Inicio meus 

trabalhos quando os trabalhos estão para encerrar. Caminho, irrefletidamente, com a pressa de 

quem tem algum compromisso a cumprir no Centro antes de o comércio fechar: o que será 

que ela veio fazer? Um pedaço de tecido na Casablanca? Uns botões, linhas ou aviamentos na 

Casa Fátima? Rolos de papel na Casa Bachá? Não carrego nenhuma sacola. Fantasio sobre a 

minha própria presença ali, e quase me deixo levar por essas breves histórias fictícias. 

 A sensação é a de um Centro solitário. Não escuto a polifonia da Guilherme Rocha ou 

da Liberato Barroso em uma manhã de sábado, quando há música na caixa de som, anúncios 
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vários a embolar-se, conversas dos transeuntes-consumidores, barulho de trânsito. Entre a 

Senador Alencar e a Major Facundo, taxistas conversam, vendedores escoram-se nas portas 

das lojas. Quando a Major Facundo se aproxima da Castro e Silva, torna-se ainda mais 

silenciosa. O silêncio poderia ser tranquilizador, indicando que eu faria um percurso calmo, 

mas, na verdade, gera-me certa sensação de insegurança. Aquela gente que amontoa as ruas 

de pedestres do Centro, junto à qual temos que aprender a dançar uma coreografia dos 

desvios, esbarros e tropeços (na época de chuvas, então, temos ainda mais um obstáculo: o 

das poças)... Aquela gente faz falta aqui. Se, por um lado, sinto que posso desacelerar o passo, 

pois não sigo uma multidão que tem seu próprio ritmo, por outro lado, sinto que não posso ir 

devagar por conta da sensação de deslocamento. De repente, é como se eu tivesse esquecido o 

que tinha ido fazer ali. Não parei diante das primeiras intervenções encontradas: “P/ Baco Exu 

do Blues”, “Alegria”, “Vai ter golpe” (sim, essa perdeu o seu “Não”). Nesses momentos, fico 

naquele vai-não-vai, na hesitação de quem não tem certeza de onde pisa. “Na volta, eu 

fotografo”, penso. Mas sei, no fundo, que “na volta” é quase sempre promessa não cumprida. 

Uma falha de método? Não sou rigorosa o bastante com o método que delineei para mim? 

Voltei para casa com poucos quilômetros andados e poucas escritas urbanas 

fotografadas, mas esse curtíssimo percurso rendeu-me mais uma longa reflexão metodológica 

sobre a pesquisa. Um fazer antropológico tecido nos caminhos, me parece, cada vez mais, 

compreender uma condição de não-separação entre pesquisa e vida e de aceitação da 

imprevisibilidade do que, a despeito de nossas metodologias e teorias, acontece no campo 

(nem que o que acontece no campo seja o que acontece dentro da gente). 

Caminhando por essas ruas — elas que não têm nenhuma pretensão acadêmica como 

nós —, surpreendo-me a todo momento não só com o que encontro, mas com o que o próprio 

caminhar desperta em mim. As distâncias e proximidades se tornam outras; descubro que o 

que eu achava ser longe é, na verdade, na outra esquina; que eu andei só três quarteirões 

quando achava ter andado durante uma hora; que estou andando em círculos; que meu corpo 

aguenta mais um pouco; que eu consigo ir sozinha; que eu não faço a mínima ideia de onde eu 

estou. Se o movimento que procuramos desenvolver é de abertura, um movimento de estar 

atento e vivo para o mundo, como propõe Ingold (2015), no final das contas, acho que o fiz 

também como uma abertura para dentro, ou numa bordadura dentro/fora. O encontro com as 

escritas urbanas se faz no meio dessa autorreflexividade intensa que tem compreendido a 

pesquisa, em suas outras descobertas sobre a vida das ruas, sobre o Centro, sobre métodos, 

sobre mim. 
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  Foi assim que fui tecendo e aceitando essa relação singular que estabeleço com a 

cidade e o fazer antropológico. Dias depois do que conto nesse diário de campo, perguntava-

me se deveria fazer várias curtas caminhadas no Centro ou, em um dia só, percorrer longos 

quilômetros. Contrariando a ideia de uma etnografia que preza pela permanência em campo, a 

experiência me diz que, no meu caso, é mais proveitoso ir e vir, sair e voltar, ir embora e 

chegar novamente. Como diz Massimo Canevacci (2004), “saltar” na cidade, modo pelo qual 

experimentamos esse “paradoxo metodológico” que busca o máximo de internidade e o 

máximo de distância, o distanciamento e sua reconstrução, o desconforto e a sedução urbanos. 

Ir a campo várias vezes, para caminhadas ora mais curtas, ora mais longas, e também ir ao 

Centro em ocasiões que não de pesquisa, faz-me manter uma relação com ele diferente do que 

se eu concentrasse todas as caminhadas em uma única semana ou mês, ou, ainda, fosse uma 

vez por semana, ali ficasse e me demorasse, mas só esporadicamente. 

 É como se, nos espaçamentos que ambos precisamos, como naquele corpo a corpo de 

que falávamos, nós fôssemos costurando uma relação afetiva, aos poucos, nos percursos — 

hoje por aqui, amanhã por ali, e depois por aqui de novo. Estou lá, mas também estou cá. 

Volto nem sempre do mesmo jeito, experimentando-o de diversas formas: no caminhar 

antropológico, mas também no filme que vou assistir à noite no Cine São Luiz, no trabalho na 

rua aos sábados, na dança em praça pública, na escapada para um acarajé ou uma cerveja no 

meio da semana. Ele não é um estranho que encontro uma vez perdida, como se diz, ou uma 

intensa aventura de um dia só, mas um rosto querido que passa a fazer parte da minha rotina, 

a qual, naturalmente, passa por outros lugares, outras pessoas, outros fazeres. Por isso é que 

posso ir e voltar, e sinto-me cada vez mais à vontade para fazê-lo. 

 Nessas caminhadas, nesse campo vivido às vezes intensamente, às vezes de modo 

flutuante, meu olhar e meu corpo parecem renovar-se para o que vem. É como se familiarizar-

se e estranhar-se ao campo fosse um processo que se dá a cada vez que lá chego, e sempre de 

forma diferente. Como se essa potência de estranhamento se desse, no encontro com essas 

imagens tão familiares, por uma espécie de apercebença que passa enquanto caminhamos e 

que, sendo algo muito sutil, pois reside no eminente desaparecimento, seja da imagem, da 

sensação que nos percorre, do pensamento que lampeja. 
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inventar caminhos, desafundar estradas: 

algumas palavras sobre caminhares e feituras 

 

 Jorge Luís Borges (2010), quando no deserto, tomou 

um punhado de areia nas mãos e o deixou cair alguns passos 

adiante. “Estou modificando o Saara”, ele disse. Essa 

imagem, quando a li, tocou-me profundamente. Pouco tempo 

depois, nos dias que findavam dezembro, andava por uma 

praia cearense, e, olhando a linha de passos em baixo relevo 

que ia deixando na areia, perguntei se, como Borges, estaria 

mudando a praia. Na cidade, nossos pés calçados não marcam 

o chão asfaltado como marcam — ainda que somente o tempo 

do ritmo das ondas ou do vento — a areia da praia. Não 

identificamos os rastros que deixamos ao andar pela cidade (e, 

talvez por isso, nos dediquemos a deixar outros mais visíveis, 

como ao escrever em suas paredes), mas são esses 

movimentos pedestres que a espacializam e, efetivamente, a 

fazem, como podemos ver em Certeau (1994) e Ingold (2015). 

Para Michel de Certeau (1994), os jogos dos passos 

moldam espaços, tecem lugares. Se não têm receptáculo 

físico, são eles que espacializam. As “motricidades pedestres” 

de que fala Certeau são como os “movimentos pedonais” de que fala Ingold (2015, p. 90): 

embora não deixemos registros da nossa passagem pelas ruas através dos passos, os 

“movimentos pedonais costuram uma malha emaranhada de trilhas personalizadas pela 

própria paisagem. Através do andar, em suma, paisagens são tecidas em vida, e vidas são 

tecidas na paisagem, em um processo contínuo e interminável”. O caminhar traça caminhos 

criativos de reunião e entrelaçamento de fios, ou seja, “linhas ao longo das quais as coisas são 

continuamente formadas” (INGOLD, 2012, p. 27, grifo do autor).  

Como já dito anteriormente, o caminhar do antropólogo, nesse sentido, não é só uma 

maneira de perseguir um “objeto” que se movimenta, mas um fazer através do movimento. 

Trata-se, então, de pensarmos não só em caminhantes e errantes urbanos como excêntricos 

“objetos” de pesquisa, tampouco no caminhar somente pelo que ele nos permite observar, mas 

de refletirmos sobre o próprio caminhar antropológico como constituinte e constitutivo de 

uma poética, ou seja, de um modo de fazer. Por essas vias, entendemos também que o 

Só porque 

erro 

encontro 

o que não se 

procura 

só porque 

erro 

invento 
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acerto: me 
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Margem de erro: margem 

 de liberdade. 

_Orides Fontela 

(2006, p. 202) 
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caminhar (entre derivas, deambulações, flanagens etc.) tem assumido importância enquanto 

prática estética e política, como mostram Jacques (2012) e Careri (2013). 

O caminhar, antes de gerar qualquer outra materialidade, é não só uma maneira de 

perceber paisagens, mas de criá-las e transformá-las, uma “arquitetura da paisagem”, uma 

forma de intervenção urbana, um instrumento estético: “simultaneamente, é ato perceptivo e 

ato criativo, que ao mesmo tempo é leitura e escrita do território” (CARERI, 2013, p. 51). 

Assim, não podemos perder de vista que o caminhar é um fazer per si, antes das demais 

práticas e fazeres — antropológicos e/ou artísticos — que possa ensejar, e antes de qualquer 

modalidade de “registro” que o traduza. Passamos então a entender como, nessa pesquisa, ele 

conjugou e configurou outras práticas, exercícios de presença, desdobramentos em distintas 

materialidades 100. Por um lado, isso foi importante na medida em que, na disciplina 

antropológica, temos que inventar maneiras de recontar, testemunhar, reconstruir o caminhar, 

o percurso ou as sensações que eles nos dispararam101; por outro lado, a experimentação 

ultrapassou essa necessidade, que mormente traduz-se na escrita (etnográfica). 

Não à toa, Ingold (2015) aponta uma correlação entre o caminhar e o escrever, o que 

Coverley (2014) retoma ao pensar o caminhante como escritor e vice-versa. Talvez, a 

primeira ou mais premente das práticas que se embebe do caminhar e, simultaneamente, o 

materializa em outra linguagem é a escrita. É o que vemos, novamente, em Michel de Certeau 

(1994) e Tim Ingold (2015), e que podemos mobilizar, inclusive, para pensar as escritas 

urbanas como rastros de um movimento que, ele mesmo, deixa rastros. É interessante notar 

que, nessa pesquisa, o escrever e o desenhar tornaram-se modos de caminhada tanto quanto o 

próprio andar, sendo todos eles práticas visuais que compreendem um exercício imaginativo. 

Os rastros deixados na superfície do papel (sejam letras ou desenhos, como falaremos mais 

adiante) e na superfície do chão suscitam uma questão sobre a relação entre  

 
a observação de marcas e traços inscritos ou imprimidos em superfícies no mundo e 
a imaginação que é exercida, por assim dizer, do lado de cá da vista, ‘na mente’. A 
leitura e a escrita certamente envolvem o exercício tanto dos olhos quanto da mente, 
e o mesmo vale para o passeio. (INGOLD, 2015, p. 284) 

 
À medida que vou adotando outras táticas de pesquisa, como a fotografia, o vídeo e o 

desenho, percebo que, em vez de essas serem somente maneiras de “transmiti-lo”, passam a 
                                                
100 Dos peripatéticos gregos ao flâneur de Baudelaire e Benjamin, dos movimentos de vanguarda europeus 
dadaísta e situacionista a artistas brasileiros como Hélio Oiticica, dos poetas ordinários da cidade como João do 
Rio e Mário Gomes às práticas performativas contemporâneas, percebemos como o caminhar está ligado a uma 
percepção do espaço e, para além disso, à produção de algo outro. Pode-se consultar mais sobre isso em Jacques 
(2012), Careri (2013) e Veloso (2017), por exemplo. 
101 É interessante notar que também “um dos principais problemas da arte do caminhar é transmitir a sua 
experiência em forma estética” (CARERI, 2013, p. 132). 
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configurar uma maneira de caminhar, assim como o movimento também implicam uma 

maneira de fotografar, filmar, desenhar, intervir. Essas práticas conjugam-se e afetam-se 

mutuamente, não sendo umas “posteriores” às outras, mas compondo uma combinatória de 

métodos-táticas de pesquisa. 

 Embora tenha optado por trabalhar operando um pensamento da/por imagem (e não, 

especificamente, das linguagens da fotografia, do audiovisual e do desenho), compreendo que 

essas linguagens, técnicas ou ferramentas de pesquisa têm suas particularidades. Não as 

ignoro; pelo contrário: elas são experimentadas nas potencialidades e limitações que oferecem 

à pesquisa e vão sendo sentidas ao longo do seu uso. Com isso, quero dizer que nenhuma 

delas parte de um domínio técnico ou reflexão teórica prévios, e é só na medida que elas 

“surgem” como métodos no caminhar que eu vou experimentando-as e entendendo como elas 

implicam-se na pesquisa. 

As tecnologias engajadas no encontro e na produção de imagens, seja uma câmera 

GoPro, um celular, um lápis e um caderno, são dotados de uma agência (INGOLD, 2015), 

abrindo terrenos de experimentação no campo. Assim também são as imagens fotográficas, 

fílmicas, desenhadas. Nesse sentido, os métodos que escolhemos não são inocentes: também 

eles agenciam uma dada maneira de estar em campo, compreendendo uma certa 

performatividade do fazer pesquisa. Em Corpos em Aliança, Judith Butler, ao falar do uso de 

dispositivos de mídia privada em manifestações, levanta a questão: “a ação do corpo é 

separável de sua tecnologia?” (2018, p. 102). Assim, entendamos que, para além das imagens 

geradas, a experiência de campo foi reconfigurada com o uso desses métodos. 

É como se, entre a consolidada unidade entre observar e escrever na pesquisa 

etnográfica, tivessem se interposto tais outras práticas, que passam a reconfigurar a 

observação e a escritura. Se, na antropologia, imagem e texto compreendem formas diferentes 

de engajamento, como aponta Caiuby Novaes (2008), isso foi percebido, aqui, também no 

engajamento diferencial que essas linguagens e imagens me propiciaram ao próprio processo 

de pesquisa. Impliquei-me na pesquisa e na cidade de formas diferentes com cada uma delas, 

nos variados gestos e movimentos de corpo que requerem, nos olhares rápidos e demorados 

que provocam, na percepção que se concentra ora nas escritas urbanas (como na fotografia), 

ora em outras situações e sensações em campo (como no desenho), ora ainda no corpo que se 

move (como no vídeo). Foi, talvez, essa combinatória de possibilidades que me atraiu, de 

maneira que decidi aceitar e apostar na mistura entre elas, e não investir especialmente em 

uma ou noutra em detrimento das demais, experimentando o que surge (e assumir as 
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limitações dessa decisão) da montagem de imagens — algo que se torna mais manifesto no 

site Cidade Caminhante102. 

Assim, se falo de imagens, é porque fui percebendo, ao longo da pesquisa, que estou 

lidando, encontrando, inventando e criando com um pensamento de, por, ou melhor, com 

imagens. Ao invés de pensar as imagens encontradas e criadas na pesquisa como registros, 

documentos, produtos do uso de uma ou outra técnica, penso-as como sensações, gestos, 

rastros (seja uma escrita urbana ou um desenho) de um caminhar que, ele mesmo, persegue 

rastros. Entre semelhanças e diferenças, as imagens (e imagens de imagens) foram se 

misturando, amalgamando, revelando algo nas suas relações. Descobridores e fazedores de 

imagem, inventamos modos de riscar e recriar a cidade na medida em que nos misturamos a 

ela, sendo a própria produção antropológica uma via dessa criação. Assim, entre as múltiplas 

grafias das escritas urbanas, fotografia, audiovisual, desenho, intervenção, criei uma 

combinatória de métodos-táticas que caracteriza a “poética” de um fazer (e de um saber) 

antropológico com as imagens dessa cidade caminhante — uma possível invencionática 

antropológica. Falarei a seguir sobre o que essas imagens fizeram-me pensar — mais 

especificamente no caso do vídeo e do desenho. 

 

dobras do olhar em movimento: 

antropologia com câmera no ombro_ 

 

É mais interessante pensar do que saber, 

mas não do que olhar. 

 Goethe_ 

(2001, p. 59 apud DIDI-HUBERMAN, 2018a, p. 147) 

 

Com camadas e camadas de fita gomada, em faixas verticais e horizontais, acoplo uma 

pequena e modesta câmera de vídeo na alça da mochila. Ando, ainda, às voltas com seu modo 

de uso, tentando desvendar o que garante que ela está filmando; o que, na altura do ombro, 

consegue capturar; quanto tempo dura sua bateria, ligada ininterruptamente. Só quando 

                                                
102 Pode-se questionar onde está o “resultado” dessas misturas, mas o próprio texto que ora se apresenta é um 
desses “resultados”: caminhar com essas linguagens configurou uma maneira de caminhar e ver, e é disso que o 
texto trata. Ademais, tal mistura materializou-se, também, nas intervenções urbanas feitas com desenhos e 
escritas de sonoridades gravadas em vídeos; nas fotografias de escritas que eu própria risquei, também 
capturadas em vídeo; nas colagens analógicas que se utilizaram de desenhos, fotografias e textos (essas, não as 
trago aqui, tendo feito parte mais de um processo de pensamento)... E, mais uma vez, o que se apresenta no site 
Cidade Caminhante. 
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descarrego os arquivos em um computador e assisto aos vídeos gravados é que descubro as 

imagens que filmei, das quais só tinha uma vaga aposta, quase sempre depois surpreendida. 

Desde as primeiras caminhadas de pesquisa, no Centro de Fortaleza, levo comigo uma 

câmera GoPro103 acoplada à alça da mochila, e deixo-a gravando os percursos realizados. De 

início, não havia finalidade evidente no seu uso, bem como faltava-me experiência na prática 

em audiovisual e conhecimento dos elementos dessa linguagem. A aposta nessa 

experimentação foi tomando consistência com o refazer posterior dos percursos através dessas 

imagens, prática com a qual fui descobrindo e apropriando-me do vídeo como um 

“dispositivo na pesquisa — um exercício teórico-metodológico”, como propõem Gorczevski e 

Santos (2015, p. 58). 

 No manuseio desse dispositivo, o que seria uma caminhada “com câmera na mão”, 

torna-se “com câmera no ombro”104, de modo que as gravações não são conduzidas com o 

olhar no visor (até porque essa câmera não tem visor nem tela). É como se o ato de filmar 

fosse simultâneo ao de ver, uma outra via do olhar. Enquanto filmo, quase esqueço que o 

faço, talvez porque a intenção não era realizar um filme etnográfico, nem sequer partilhar 

essas imagens. O vídeo foi, antes de qualquer coisa, um artifício de observação. Como 

proposto pelo antropólogo Carlos Reyna (2005), entendo essa prática como a de um 

“observado filmado”, como um vídeo de exploração, ou seja, não como um meio de veicular 

os resultados da pesquisa, nem como o produto da pesquisa em si, mas, em suma, como uma 

maneira de observar. 

Assistido somente depois, o vídeo, em tomada única ou plano sequência, ou seja, sem 

cortes, me mostra como a pesquisa é realizada em ato, como “uma intervenção que faz parte 

da caminhada de reconhecimento do antropólogo do seu lugar de pesquisa” (ROCHA; 

ECKERT, 2013, p. 27). É quase como um testemunho visual da paisagem da pesquisa e dos 

métodos adotados a percorrê-la, apresentando como vai se desenvolvendo o caminhar 

antropológico, o ritmo dos passos, as hesitações, as mudanças de rumo, as repetições, as 

paradas, bem como as outras táticas de pesquisa mobilizadas em campo. Além disso, de 

maneira indiciária, o conjunto de vídeos traça um percurso da construção da minha relação 

                                                
103 GoPro é uma empresa/marca de câmeras compactas, sendo a marca identificada com o próprio equipamento. 
Inventada por um surfista, na intenção de filmar si mesmo e os companheiros durante o surfe, foi direcionada 
inicialmente ao mundo dos esportes, propondo “capturar a vida enquanto você a vive”. Por isso, a câmera é 
muito pequena e discreta. A que utilizo, de uma das primeiras gerações (Hero3+), tem cerca de seis centímetros 
de comprimento e pesa 74 gramas. Conta com poucos recursos (por exemplo, não tem visor, opções de abertura, 
velocidade, ISO etc.). A lente é grande angular, o que amplia o campo de captura da câmera, embora cause 
distorções na imagem. 
104 Ou na cabeça, como quando, de bicicleta, utilizei um suporte em volta da cabeça para que a câmera 
permanecesse filmando na altura da testa. 
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com o Centro, com as escritas urbanas encontradas, com outros acontecimentos e fazeres, e 

com a própria pesquisa, de modo geral. 

Esses vídeos, não somente como recursos auxiliares à escritura, mas como escritura 

em si (eles são, também, parte constitutiva do “diário de campo”, a evidenciar como esse se 

torna cada vez mais visual ou imagético), levaram-me a (re)pensar as experiências e a (re)ver 

o Centro quando distanciada dele. Ao constituírem um olhar que (quase) duplica o meu (como 

se houvessem olhos à altura do ombro), através deles rememoro os percursos realizados, os 

instantes fugidios e as impressões tecidas em voz ao longo do caminhar. Mas, além disso, 

mostram-me algo que, em campo, não vi. É curioso perceber que até mesmo escritas urbanas, 

aquilo que conduz o meu olhar, às vezes passam desapercebidas por mim (mas não ao olhar 

da câmera de vídeo). 

Assim, o audiovisual surge como mais uma maneira de perceber o Centro e, 

simultaneamente, de observar como observo e como caminho, ou seja, pesquisar a própria 

pesquisa. Esses vídeos são gravados nas andanças do corpo que se move (e que se move não 

para gravar), seguindo seus movimentos pensados e impensados. Dessa experiência singular 

do espaço resultam imagens também corporais (não necessariamente de corpos, mas feitas 

com o corpo), mais uma expressão de uma antropologia que tem o sensível como esfera 

privilegiada (HIJIKI, 2013). Essas imagens carregam a marca do corpo que vê, anda, hesita, 

vai, volta, para, exclama, cansa. Se essas sensações são fugazes, ficam “gravadas” nos vídeos 

e, mesmo que neles não se as note explicitamente, a mim são evocadas, de algum modo, 

quando os revejo. 

Além das sensações desarquivadas e reativadas por imagens em vídeo, há também 

outra prática que foi se desenvolvendo no sentido de uma reflexividade da pesquisa. Enquanto 

a câmera permanece ligada junto ao meu corpo, filmando o que atravessa o caminhar, também 

passei a tomar notas de campo através da fala, como que conversando comigo mesma 

enquanto caminho, dando voz aos pensamentos que nomadizam junto com os passos. Essa 

tem sido uma experiência quase que de escritura em ato, na medida em que as impressões, 

sensações, imagens de campo me invadem, o que é retomado, posteriormente, em outras 

escrituras. Segundo Wright Mills (2009), o “artesanato” da pesquisa não rechaça o banal 

cotidiano; pelo contrário, o acolhe e o usa no ofício. Assim, os “pensamentos marginais” são 

ali registrados, às vezes até involuntariamente, quando exclamo uma sensação, “penso alto”, 

ou falo com alguém na rua. Disso tudo decorre que esse rever posterior “torna-se um rico 

processo de avaliação reflexiva da própria estética das imagens, distorcidas ou não, que 
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habitam os pensamentos do antropólogo em situação de pesquisa de campo” (ROCHA; 

ECKERT, 2013, p. 27). 

Para mim, por ora, as potencialidades do vídeo têm sido mais observadas, portanto, na 

exploração das imagens gravadas. É quando as revisito depois de alguns meses, permitindo-

me percorrer aqueles mesmos caminhos, mas agora à distância, em outro estado corporal, a 

memória já não tão fresca, que elas me oferecem um algo mais a perscrutar. À maneira como 

a repetição dos passos no Centro me faz voltar a ele sempre com outro olhar, o mesmo se dá 

com os vídeos reassistidos. Como imagens que se reatualizam, guardam um potencial de 

mostração próprio, concernindo tanto às paisagens e passagens do Centro desenhado pelos 

passos, como às maneiras “como a pesquisa foi sendo feita”, ou seja, uma outra leitura mais 

processual e sensorial da sua metodologia, e ainda às imagens encontradas e produzidas 

nesses caminhos. Assim, percebi que, mesmo que a utilização do audiovisual permaneça 

residual frente aos outros métodos, pode ser uma das mais profícuas formas de partilha da 

pesquisa, ou desse fazer com imagens, para além do texto escrito da dissertação, dentro e fora 

do ambiente acadêmico. 

Diante disso, já nos últimos meses da pesquisa decidi disponibilizar os vídeos que, de 

início, tinham apenas intuitos exploratórios. Comecei, então, a pensar em como e onde 

apresentar dezenas de horas de vídeos. Como trazê-los ao texto de dissertação? Essa questão 

foi uma das que me levou a, como falarei mais adiante, criar uma outra superfície de partilha 

das imagens da pesquisa. Para tanto, tive que iniciar um processo de montagem e edição105 

dos arquivos, a fim de criar um vídeo mais curto para cada caminhada, o que totalizou quinze 

vídeos (uma vez que não consegui filmar três dos dezoito percursos). 

O critério que adotei para tal foi a seleção dos fragmentos mais significativos para 

mim de cada percurso, mostrando como ele foi se desenrolando, por onde passei, onde parei, 

bem como os encontros com as escritas urbanas e outros acontecimentos do campo. Preservei 

a ordem cronológica do percurso nessa montagem, não para retratá-lo fielmente, mas para 

conservar algo do plano sequência em que foi gravado. Optei por evitar cenas em que eu 

falava diretamente com uma ou outra pessoa. Outro critério — mais imposto do que escolhido 

— foi a curta duração do vídeo, em virtude das limitações da superfície virtual escolhida para 

partilhar as imagens da pesquisa. 

                                                
105 Como não tenho experiência com edição de vídeo, esse processo foi dividido entre duas pessoas: eu realizei a 
seleção dos fragmentos para a montagem, dentre outras indicações (optei por soluções de montagem bastante 
simples), e o videomaker (e grande amigo) Silas Costa realizou a edição. 
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No nosso caso, os fragmentos selecionados são produto de escolhas posteriores, não 

prévias, de filmagem. Depois de meses distanciada desses arquivos, revisitá-los e assisti-los 

agora — atenta a cada trecho gravado, cada estilhaço de cena, cada ruído, de segundo a 

segundo, vai e volta, para realizar a montagem — me deu a ver outras coisas. O processo, 

condensado em alguns dias, foi como uma imersão nessas imagens. Nas relações entre elas 

(não só entre os vídeos, mas entre eles, fotografias e desenhos), cenas foram relembradas, 

fragmentos antes irrelevantes foram notados, questionamentos foram levantados e estalos de 

pesquisa foram insinuados. Algo que, talvez, só se mostrou a mim nesse fazer que buscou 

iluminar melhor os fragmentos e colocá-los em relação, quando muitas imagens encontradas e 

produzidas no caminhar já me habitavam. 

A reflexividade que acompanhou todo o percurso de uso do audiovisual na pesquisa 

fez-se presente, também, durante esse processo de montagem. Inquietada, agora, com um 

fazer imprevisto, busquei registros da utilização da câmera GoPro em outras pesquisas. 

Cheguei ao antropólogo Lucien Castaing-Taylor, do Sensory Ethnography Lab, que, 

apostando em uma “etnografia sensorial”, realizou um documentário etnográfico, em 2012, 

junto com Vèrèna Paravel, chamado Leviathan106. Segundo Gonçalo (2013) e Devos (2014), 

eles utilizaram doze câmeras GoPro (raramente foi usada mais de uma de uma vez só) em um 

navio pesqueiro, e a câmera, ao invés de ser manuseada, era ora acoplada ao corpo dos 

antropólogos, ora ao dos pescadores, ora mergulhada na água... Disso decorre que o filme é 

composto por várias imagens corporais diferentes, embora não haja entrevistas ou espaço 

privilegiado às falas dos “nativos”, por exemplo (o que resultou em críticas ao filme). Sem 

sobreposição de narração, texto ou som, o filme confere autonomia às imagens, arranjadas em 

um trabalho de montagem dos antropólogos. Esse filme levou-me à pesquisa de mestrado 

defendida pela artista e pesquisadora cearense Naiana Magalhães. Além da referência a 

Leviathan, a autora também utilizou-se da GoPro para filmar uma pesca em alto mar no litoral 

do Ceará, comentando que o uso desse dispositivo, além das facilidades técnicas que oferece 

para o objetivo de suas imagens, também colabora para a construção de sua ideia de 

“maritimidade” (SOUSA, 2018, p. 83). 

Sem entrar em discussão sobre ambas as produções, conhecê-las foi interessante para 

disparar alguns pensamentos sobre o uso do audiovisual — mais especificamente da GoPro 

— na pesquisa. Voltando ao nosso caso, é perceptível que o audiovisual ainda vem sendo 

usado timidamente e que não o exploro em todas as suas potencialidades. Por exemplo, ele 

                                                
106 Trailer disponível em: https://vimeo.com/45252172. Acesso em: 4 fev. 2020. 
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não tem sido mobilizado na construção conjunta com outros sujeitos da pesquisa, bem como 

não considero a “restituição” da mesma através dele. Não há roteiro ou decupagem para as 

filmagens, nem uma proposição estética previamente elaborada, na construção de planos, 

cortes, sequências, etc. (por um lado, porque eu sequer imaginava a possibilidade de usar o 

vídeo de maneira mais consistente, por outro, porque ainda tenho parco contato com essa 

linguagem)107. Decerto, a ausência desse conhecimento e desse processo prévios limitou a 

elaboração do audiovisual (enquanto recurso metodológico e produto final) na pesquisa. 

Disso resultaram imagens menos pensadas técnica e esteticamente, motivo pelo qual, 

nesse processo final, tentava lidar também com minha própria cobrança quanto ao aspecto 

“tosco” das gravações: enquanto elas eram só “minhas”, para meu uso, não me importava 

tanto com isso, mas agora que seriam publicitadas, percebi que vários de seus aspectos 

poderiam ser questionados. Em outras palavras, são imagens que nada pretendiam, além de 

construir, junto ao caminhar, um exercício de percepção do espaço. As imagens produzidas 

são tateantes, modestas, indiciárias, assim como tal experimentação. No entanto, talvez seja 

justamente por isso que tais imagens contribuem no mostrar-se da pesquisa, como aqui venho 

propondo. 

O processo de montagem e edição, por sua vez, torna mais claro que as imagens de 

uma pesquisa não são “dados” do campo, mas passam por uma série de decisões do 

pesquisador em relação com o pesquisado. Na gravação dos vídeos, não passamos por 

decisões de roteiro, planos, enquadramentos, construção de cenas etc., mas, agora, há uma 

intencionalidade maior no olhar que incide sobre esses fragmentos. Embora esse seja um 

processo de montagem bastante simples, mesmo nas questões mais básicas (como “o que 

escolho deixar ou retirar?”) é conduzido por alguma percepção e autorreflexão da pesquisa 

que a montagem corrobora (e que, por vezes, pode trair). 

Como mostra a antropóloga Clarice Peixoto (1996, p. 263), “a construção do filme é 

muito mais que uma simples metodologia destinada a compreender as situações sociais 

através da imagem: é a maneira pela qual o antropólogo fabrica suas imagens e reflete sobre a 

contribuição que elas trazem à análise do objeto estudado”. Assim, se de início entendia as 

imagens de vídeo apenas como recursos exploratórios, quando passei para fase de montagem 

percebi que também ali ia construindo a minha percepção dessas ruas pelas quais caminhei e 

da própria pesquisa que as atravessa.108 

                                                
107 Se eu vier a realizar uma outra pesquisa com o uso do audiovisual, certamente repensarei isso. 
108 Os vídeos podem ser acessados em: https://cidadecaminhante.tumblr.com/search/vídeo. Ou, acessando o 
referido site, pode-se clicar no ícone de busca no canto superior direito da tela e buscar por “vídeo”. 
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Imagem 51 - Fragmentos-frames dos vídeos da pesquisa_ 

 
 

mapas, traços, gestos: 

desenhar (n)a cidade_ 

 

 Se o audiovisual esteve presente, mesmo que de modo tímido, desde a primeira 

incursão ao Centro na pesquisa de campo, o desenho só foi surgindo como possibilidade no 

decorrer das caminhadas. Imprevistamente, a pesquisa fez-me retomar a vontade e a prática. 

Digo “retomar” porque, também diferentemente do audiovisual, elas já estiveram presentes 

em outros tempos. Fui uma criança que passou a infância desenhando, como tantas outras que 

têm no gesto simples do rabisco sua primeira escrita: lembro-me de desenhar cachorros 

(também como muitas delas, já quis ser veterinária), personagens de animação em papéis 

ofício para vendê-los, por alguns centavos, no condomínio em que morava (depois, minhas 

clientes mirins reuniram-se para exigir-me o seu dinheiro de volta), páginas e páginas de um 

caderno pautado com croquis de moda (assim eu os considerava). 

 Passada a infância, passou também o desenho, mais uma vez, à maneira da trajetória 

comum às crianças, que devem focar, agora, nas letras, números e fórmulas. Algo, no entanto, 
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deve ter permanecido escondido em algum lugar. Desconfio que algum gosto pelo desenho ou 

pelas artes de modo geral contribuíram na escolha, lá pelos meus dezesseis anos de idade, de 

prestar vestibular para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Decorrida metade dessa 

graduação, período no qual também me aventurei em um semestre de estudos em Design de 

Moda, larguei ambos. A título de curiosidade, cursei duas graduações na área de gestão, após 

abandonar o que eu considerava, à época, haver de mais próximo, numa carreira profissional, 

às artes. Desinteressam, aqui, os talvez complexos meandros dessas escolhas. Essa trajetória é 

brevemente recordada para entendermos como essa pesquisa, entre tantos caminhos e 

descaminhos, encontros e desencontros, incitou a redescoberta dessa prática perdida. 

 

linhas de percursos_ 

 
A linha é contorno, é carne, é ossatura. Qual é o corpo da 

linha? A linha empresta o contorno ao mundo, caminha pela 

superfície das coisas. Sismógrafo neuromotor, remarcando os 

territórios. A linha sugere proximidade e afastamento, tônus 

afetivo. Unidade dupla: portadora do sensível e do mental.  

A linha positiviza a ausência, é sempre afirmativa. 

_Edith Derdyk 

(1997, n.p.) 

 

 O mapa veio primeiro, relembrando-me de um fascínio pela cidade traçada ou contada 

no papel, pela qual nossos olhos e nossos dedos podem deslizar, inventando caminhos, 

aguçando a curiosidade por trajetos, tentando satisfazer a pretensão de colher as ruas com as 

mãos ou de “encolher até encontrar o próprio caminho no emaranhado dos signos, de 

percorrê-las, de perder-se” (CALVINO, 2010, p. 31). Decerto, o prazer que sinto ao tomar um 

mapa nas mãos pode dizer de uma certa “erótica do saber”, o prazer daquele que, no olhar, 

busca “totalizar o mais desmesurado dos textos humanos”, ou seja, a cidade, como diz Michel 

de Certeau (1994, p. 170). No entanto, também o mapa pode nos levar às entranhas da cidade. 

Diz Paul Beatriz Preciado que  

 
o primeiro estágio do amor urbano é o do mapa: ocorre quando você sente que o 
mapa da cidade amada é sobreposto a qualquer outro. Apaixonar-se por uma cidade 
é sentir, quando se passa por ela, desbotar os limites físicos entre seu corpo e suas 
ruas, quando o mapa se transforma em anatomia. (PRECIADO, 2015, n.p., tradução 
livre) 
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 Na tentativa de entender a pesquisa que se desenrolava nas caminhadas no Centro, o 

momento posterior a cada uma delas compreendia a reconstituição e o traçado do caminho 

percorrido sobre um mapa do bairro retirado do Google Maps109, impresso em folha de papel 

ofício. Esse simples ato, guiado pelas imagens que esboçam o caminho (tanto a sequência de 

fotografias quanto o vídeo delineiam uma sequência de passos), mostrou-se cheio de 

desdobramentos, dando-me pistas, na prática, do que defende Ingold (2015, p. 318): “o 

desenho é um instrumento de observação imensamente poderoso, e dado ainda que ele 

combina observação e descrição em um único movimento gestual, por que tem sido 

praticamente esquecido em antropologia?”. 

 Caminho evocando o traço dos meus passos. Enquanto desenho à mão, revivo esses 

traços no papel, narrando-os a mim mesma, enquanto o croqui segue um movimento parecido 

com o andar. Deslizar o lápis sobre o papel pode ser como um novo caminhar sobre o chão já 

pisado. É como se, no gesto da mão que traça uma linha que vai, hesita, volta, dobra, eu 

estivesse percorrendo novamente, revisitando e rememorando os espaços praticados, e 

atualizando o mapa ao nele inscrever uma experiência concreta do caminhar. Na superfície 

“chã” do Centro, os passos são como um “desenho com os pés” que, apenas parcamente, 

deixa algum rastro de suas pegadas; na superfície do papel, a mão produz uma dobra dessas 

linhas percorridas. Tateio, no chão e no papel, esses caminhares, nessas superfícies colhendo 

e deixando rastros. 

 
Imagem 52 - Esboços das caminhadas no Centro de Fortaleza sobre mapa obtido através do Google Maps_ 

 
  

  

                                                
109 O Google Maps é um serviço de mapas, imagens de satélite, localização e orientação, disponível na web. 
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Essa experimentação desdobrou-se em várias outras que têm o mapa como, também, 

um dispositivo de pesquisa110. Havia algumas questões teórico-metodológicas com as quais eu 

tentava lidar: primeiramente, a inquietação que Certeau (1994) antecipa acima. O autor 

entende que transcrever os passos da caminhada em uma superfície de projeção remete 

somente a uma ausência, não sendo possível transpor, em um mapa, as imagens e sensações 

que nos atravessaram em nossas práticas do espaço. Como trabalhar com mapas e não 

transformar as caminhadas em um quadro estático, retirando-lhes a existência? Essa questão 

nos leva à seguinte: como tornar consistentes antropologicamente os desenhos dos percursos, 

tornando-os “visíveis” e inteligíveis, sem “matá-los”, para quem não os realizou? 

 
Certamente, os processos do caminhar podem reportar-se em mapas urbanos de 
maneira a transcrever-lhes os traços (aqui densos, ali mais leves) e as trajetórias 
(passam por aqui e não por lá). Mas essas curvas em cheios ou em vazios remetem 
somente, como palavras, à ausência daquilo que passou. Os destaques de percursos 
perdem o que foi: o próprio ato de passar a operação de ir, vagar ou ‘olhar as 
vitrines’, noutras palavras, a atividade dos passantes é transposta em pontos que 
compõem sobre o plano uma linha totalizante e reversível. Só se deixa então captar 
um resíduo colocado no não-tempo de uma superfície de projeção. Visível, tem 
como efeito tornar invisível a operação que a tornou possível. Essas fixações 
constituem procedimentos de esquecimento. O traço vem substituir a prática. 
Manifesta a propriedade (voraz) que o sistema geográfico tem de poder 
metamorfosear o agir em legibilidade, mas aí ela faz esquecer uma maneira de estar 
no mundo. (CERTEAU, 1994, p. 176) 

 
 Refazer caminhos pisados através do desenho, desenhar meus próprios passos sobre o 

mapa, mostrou-se, para mim, não uma cristalização desses traçados em um quadro, mas a 

atualização e desestabilização do mapa aparentemente estático. A superfície de projeção 

torna-se algo como uma mesa de produção, uma criação em movimento à qual, 

continuamente, reúnem-se outros caminhos, traços, operações. Um entendimento 

fundamental, nesse sentido, é que a cada caminho traçado no chão, um novo caminho é 

traçado no papel, e não o contrário, ou seja, o desenho no papel não antecede a caminhada. 

Não determino um caminho no mapa para, então, “concretizá-lo”, mas essa, que segue numa 

improvisação intencional, produz um desenho — do qual eu só posso ter uma vaga ideia 

enquanto ando — que só é descoberto depois, no movimento sobre o papel. 

 A caminhada, assim, também é redescoberta em mais uma de suas potencialidades, 

como propulsora do pensamento. Certeau (1994, p. 176), ainda ele, diz-nos sobre “a fala dos 

passos perdidos”: os jogos dos passos são “um estilo de apreensão tátil de apropriação 

                                                
110 Depois não mais usei um mapa do Google Maps impresso em folha de papel ofício, mas um mapa “oficial” 
do bairro Centro, em tamanho A1 (aproximadamente 84 centímetros por 59 centímetros), escala 1/5000. Os 
desenhos que aparecem a seguir foram feitos em sucessivas folhas de papel manteiga (transparentes), de 
tamanho A4, postas sobre esse mapa. 
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cinésica” que não tem receptáculo físico, mas que, efetivamente, faz a cidade. Segundo o 

autor, o ato de caminhar espacializa, sendo um processo de apropriação da topografia, uma 

realização espacial, um envolvimento sob a forma de movimentos. Assim, o caminhar é um 

ato de enunciação: “a arte de ‘moldar’ frases tem como equivalente uma arte de moldar 

percursos” (CERTEAU, 1994, p. 179). Por isso, é enfático ao afirmar que não se pode reduzir 

a caminhada ao seu traçado gráfico, uma vez que, de fato, as trajetórias que a caminhada 

“fala” são moduladas por uma diversidade de operações conforme os locais, os momentos, os 

caminhantes, os demais transeuntes etc. Desse modo, cada um dos desenhos de caminhadas 

que aqui trago poderia indicar experiências praticamente infinitas numa mesma linha. Uma 

vez que não “narram” um relato de espaço, não pretendo que esses desenhos sejam “a fala dos 

passos perdidos”, mas, simplesmente, o seu desenho. E nisso há uma diferença. 

 Esses desenhos são, inicialmente, como o vídeo, um artifício da caminhada. O mapa 

no qual essas novas linhas vão se sedimentando, camada sobre camada, a cada caminhada, vai 

sendo como que pisoteado com a ponta do lápis e das canetas, que deixam rastros de grafite e 

tinta sobre a superfície do papel assim como os caminhos — definidos como “terra pisada”, 

segundo Armando Silva (2011) — são marcados, mesmo que não se veja, pelos passos. 

Reunindo-se aos diários de campo, fotografias, vídeos e outros desenhos, o mapa não trata 

mais de um caminho ausente, pelo contrário, junta-se a outros textos e imagens em uma 

tentativa de não esvanecimento do percurso, de manter vivo o que o torna possível. Se para 

Certeau (1994, p. 215) “onde o mapa demarca, o relato faz uma travessia”, ou seja, instaura 

uma caminhada e passa através, trata-se, assim, de fazer do mapa também uma passagem, ao 

reunir a potencialidade singular de todos esses recursos metodológicos no instaurar de uma 

caminhada. 

 Essa é uma ideia de mapa que se aproxima do proposto por Deleuze e Guattari (2011): 

algo indissociável do movimento, ao traçar a relação entre o percurso e percorrido. O mapa 

que as caminhadas realizadas no Centro da cidade vão desenhando tem um começo e um fim, 

decerto, considerando que há uma primeira e uma última caminhada de pesquisa, no entanto, 

quando as linhas de percursos vão sobrepondo-se, não se consegue mais identificá-los. O que 

temos, então, são múltiplas possibilidades de entrada e saída: as linhas parecem poder ligar-se 

e confundir-se com qualquer outra, de modo que, em dado momento, de tão misturadas, pode-

se imaginar outros caminhos nos pedaços de percursos distintos. Um mapa aberto, feito e 

desfeito, rasurado, revertido, que eventualmente compõe intervenções de imagens outras, 

fotografias, colagens, textos, rasgos, talvez, um mapa que não se termina (o que termina é 

essa pesquisa, ou melhor, esse texto de dissertação, que um dia deverá ser entregue). Assim, o 
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mapa que os desenhos dos percursos vão formando, ao invés de abstração destituída de 

concretude, é calcado numa “experimentação ancorada no real” (DELEUZE; GUATTARI, 

2011, p. 30). 

 Tracei muitas vezes esses desenhos, os quais partem do mapa, mas se tornam uma 

produção outra como possibilidade de conhecer e de descobrir. Tendo o pretexto inicial de me 

ajudar a visualizar os percursos que empreendo em campo, podem remeter a deslocamentos 

no espaço — mas, com o tempo, percebo que não só isso. Sobrepondo camadas de traços, 

esses mapas perdem qualquer pretensão de verossimilhança com tais trechos da cidade, bem 

como desobedecem a escalas e proporções, e acabam adquirindo uma “dimensão de 

fabulação, ficção e delírio” (SARAIVA, 2017, p. 21). Ainda que as linhas mantenham-se 

fidedignas aos percursos efetuados, se observamos o desenho de um único percurso sem o 

suporte dos nomes das ruas, resta um vazio que incita a imaginação; se observamos o desenho 

gerado por todas as caminhadas, as linhas não se contentam em suplementar os enunciados 

pedestres, sendo elas próprias atualizações de tais enunciados — se não são relatos, elas 

mostram algo ao repetir-se aqui e ali, evadir-se para lá, afundar o papel de um lado, marcá-lo 

timidamente de outro. 

 Diz Careri (2017, p. 24) que “escolhemos o percurso como a forma de arte que 

permite sublinhar um lugar traçando nele, fisicamente, uma linha, uma senda que 

desaparecerá depois de nossa passagem”. A essas linhas desaparecidas na cidade percorrida 

correspondem os traços gráficos, que também organizam um percurso (o qual é irredutível ao 

desenho), mantendo uma ideia das operações de um corpo em movimento, ou das 

“motricidades pedestres” já comentadas. Assim, acredito não haver contradição entre os 

procedimentos das caminhadas e dos desenhos dos percursos, se mantivermos em mente que 

essas operações de “transcrição” oferecem apenas uma aparência de legibilidade. Quando 

desenhamos todos os percursos efetuados sobre um mapa “oficial” da cidade, depois de certo 

momento, fica difícil entender o que aconteceu ali. Se retirarmos esse mapa que subsiste por 

baixo das linhas, mantendo somente os traços dos percursos efetuados, também. Para mostrar 

melhor o que digo, trago novamente uma imagem já apresentada há algumas páginas. 

 Aqui, o que temos são indicações, sugestões de como aconteceram as caminhadas, 

ainda que falte aquele “suporte” do mapa oficial, com a indicação dos logradouros — o que 

não impede que um conhecedor do Centro possa reconhecer o traço que esses percursos 

sugerem111. Os passos, nessas linhas desenhadas, perfazem o traçado desse pedaço do Centro, 

                                                
111 Em perfil pessoal numa rede social, postei um pequeno fragmento desse desenho, enquanto o elaborava. Um 
amigo de pronto respondeu: “meu centrinho”. Curiosa, perguntei como ele “descobriu” que era o Centro, uma 
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de forma que podemos falar de um “Centro desenhado pelos passos”. Se essas linhas acabam 

coincidindo, em partes, com o desenho urbano do Centro no mapa oficial, não é por uma 

simples operação de “cobrir as linhas”, mas porque, de fato, andei por essas ruas que 

perfazem tal desenho urbano. 

 
Imagem 53 - Linhas de percursos_ 

 
 

 Esse processo metodológico pode ser melhor entendido em outra das experimentações 

com os mapas. Após decidir encerrar as caminhadas, passei a fazer o procedimento inverso no 

mapa de percursos, decompondo-o novamente. Pensando, principalmente, no fazer e na 

partilha antropológicos, decidi indicar cada percurso realizado não mais sobrepondo-os em 

uma mesma superfície de papel, mas separando-os em dezoito caminhadas/desenhos. Importa 

salientar que essa escolha foi tomada na tentativa de tornar mais entendível, para o leitor, “por 
                                                                                                                                                   
vez que não havia qualquer identificação em texto, e ele disse: “cato de longe por conta desse trapézio que tem 
entre a Praça do Ferreira e a Sena Madureira”. 
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onde andei” (o que pode ser alcançado através do texto, mas quis fazê-lo, principalmente, pela 

imagem). Por isso, experimentei fazer cada desenho em duas versões: em uma, indico as ruas 

e datas de cada percurso (como se pode ver nas imagens 31 a 48); na outra, deixo somente o 

traço dos passos. O não-dado das imagens, como entendido em Didi-Huberman (2018a), 

nesses desenhos, mesmo em prejuízo da “legibilidade”, pode ser o que nos impele a nos 

determos um tanto mais diante deles: eles não “dizem” nada, podem ser qualquer coisa (e 

isso, notadamente, pode ser apontado como um de seus defeitos, mas considero uma de suas 

potencialidades). Observo-os e pergunto-me sobre as formas que nossos passos deixam na 

cidade: que arranjos estéticos tecemos, em nossas rotas cotidianas, sem que nem percebamos? 
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desenhar para ver_ 

 
Será que as letras,  

será que o alfabeto se encontra  

mais próximo da verdade 

— será que é mais verdadeiro  

que as manchas, o traço e a cor? 

_Gonçalo M. Tavares  

(2006, p. 97) 

 

 Dos mapas e desenhos de 

percursos, a mão inquietou-se. Era 

manhã alta, já perto da hora do 

almoço, na última sexta-feira de 

março de 2019. Sento-me em um 

dos bancos de madeira da Praça dos 

Leões, depois de perambular pelos 

caminhos de pedras portuguesas que 

a cortam, pego o caderno em que 

tomo notas de campo, uma lapiseira 

(hoje, prefiro o lápis), e começo a 

desenhar. É a primeira vez que o 

faço em campo, mas já vinha 

sentindo a vontade de nele me 

movimentar de outras formas, ao 

parar e permanecer. Lembro-me de 

que meu raciocínio, à época, foi 

algo como: eu poderia apenas ficar 

sentada e observar, mas enquanto 

isso poderia também desenhar. Não 

se tratava de “aproveitar” o tempo 

da parada, tornando-o produtivo ao fazer caberem mais coisas nele. Na verdade, acontecia 

algo como o que a antropóloga Karina Kuschnir (2018) comenta: muitas vezes, é difícil saber 

“o que fazer” em campo, e esse desconforto manifestava-se, a mim, mais quando parava a 

“fazer nada”, de modo que desenhar me punha algo à mão, algo para “mexer”. Nota-se, assim, 

Imagem 55 - Não era eu tomando aquela cerveja às onze da 
manhã_ Desenho_ Caneta nanquim sobre papel_ 2019_ 
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que a prática — que nunca foi uma escolha metodológica a priori — surge nesse processo de 

pesquisa, de início, mais como uma espécie de artifício para parar, permanecer e demorar-me 

em alguns lugares e observá-los. 

  Durante a feitura desse primeiro desenho, noto que tenho mais dificuldade em 

desenhar figuras humanas do que edificações e a materialidade urbana em geral, o que me 

gera certa frustração. Queria retratar os passantes, os homens que bebem cerveja sob o toldo 

do bar Lions e o garçom encostado à soleira da porta, os vendedores ambulantes de picolé 

Pardal112 ou de CDs, a banca de Loteria dos Sonhos113, os trabalhadores que passam 

carregando carrinhos de mão ora cheios, ora vazios, outros que almoçam marmitas nos bancos 

próximos, aqueles jogando baralho e xadrez nos bancos atrás de mim, o homem 

aparentemente bêbado que simula aproximar-se... Mas, mesmo que eles apareçam no papel 

apenas como rabiscos, eu enxergo sua presença na tentativa de desenhá-los. 

 Talvez seja isso o desenho: uma perseguição incessante das coisas, assim como a 

palavra o é para Italo Calvino (1990). Com ele, tateio outra maneira de perceber e de estar nos 

espaços, pousando atenção demorada em um bocadinho de cidade por vez, tentando levar 

comigo algo que vejo e, por algum motivo, em mim fica. Assim, o desenho é mais uma 

tentativa de ver. John Berger (2012, p. 3) nos diz: “um desenho é um documento 

autobiográfico que dá conta do descobrimento de um acontecimento, visto, lembrado ou 

imaginado”. Para o autor, desenhamos quando descobrimos algo, mas também a fim de 

descobrir, ou, em resumo, desenhar é descobrir. E o que é a descoberta se não um encontro? 

Assim, o desenhar, no olhar que vem e vai, no “conhecer com a mão”, implica um estado 

sensível, uma “experiência vital”, para continuar com Berger (2012), na relação com o espaço 

e suas imagens. 

 O desenho acontece em um momento da pesquisa de campo em que sinto necessidade 

de acercar-me do Centro de outras maneiras e desenvolver outro gesto de olhar, para além do 

andar-e-fotografar: se o caminhar, por vezes, assume o ritmo frenético das ruas abarrotadas, e 

o fotografar com um dispositivo móvel é um gesto rápido, parar e desenhar pedem paciência, 

lentidão e a ousadia de “perder tempo”. Desacelerando o tempo, vou tentando desdobrar o 

observado. A percepção do espaço que se desenvolve através do desenho é enriquecida pela 

experiência de uma “temporalidade estendida” (KUSCHNIR, 2016). Ao nos demorarmos na 

execução do desenho (que pode ser mesmo um esboço), “o que ocorre é um certo tipo de 

                                                
112 Pardal é uma marca nordestina de picolés e sorvetes, sediada em Fortaleza desde 1994. 
113 Uma modalidade de loteria criada pela Lotece, empresa responsável pelas loterias no Ceará. Pode-se 
encontrar várias bancas de Loteria dos Sonhos pelas ruas do Centro. 
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investimento na observação que, por alguns momentos, se detém na percepção e inscrição de 

elementos eventualmente desconhecidos do pesquisador” (AZEVEDO, 2016a, p. 107). 

Como vimos, modalidades de exercício do tempo que privilegiam a lentidão também 

fazem parte do caminhar. Defende Jacques (2012) que a lentidão é uma das características da 

errância urbana, uma vez que há uma recusa de um exercício de tempo funcional, assente em 

um imperativo da velocidade (e muitas vezes atrelado ao automóvel). E isso, se já existe no 

andar cotidiano, potencializa-se no caminhar que se propõe, deliberadamente, a perder tempo. 

O geógrafo Milton Santos fala que diferentes possibilidades de uso do espaço estão 

relacionadas a diferentes possibilidades de uso do tempo. Para ele, a força é dos lentos: 

“quem, na cidade, tem mobilidade — e pode percorrê-la e esquadrinhá-la — acaba por ver 

pouco, da cidade e do mundo. Sua comunhão com as imagens, frequentemente pré-fabricadas, 

é a sua perdição” (SANTOS, 2006, p. 220). Os “homens lentos” vão tecendo outras relações, 

percepções e sensações com a cidade e suas imagens na lentidão de seus movimentos (não 

menos intensos por isso). 

Não entendamos a lentidão, portanto, como paralisia, inércia, falta de agilidade ou 

incapacidade de mover-se, pelo contrário: a lentidão e a parada, a capacidade de hesitar, de 

parar e retomar, a “demora contemplativa” não denunciam uma falta ou uma falha, mas 

guardam uma potência, como vemos em Byung-Chul Han (2015). Na lentidão do desenho, 

desenvolve-se também um movimento de atenção no encalço do que vemos e, além disso, ao 

“durarmos” nesse fazer, de algum modo também estendemos, nos traços desenhos, a duração 

do que vemos. Não por acaso, dizem Deleuze e Guattari (2012b, p. 55), o tempo do nômade é 

o do saber esperar, da “paciência infinita”. A pausa é também um processo, entre imobilidade 

e velocidade, catatonia e precipitação. Parar não implica, necessariamente, a interrupção da 

velocidade do pensamento: 

 
viagem no mesmo lugar, esse é o nome de todas as intensidades, mesmo que elas se 
desenvolvam também em extensão. Pensar é viajar [...]. Em suma, o que distingue as 
viagens não é a qualidade objetiva dos lugares, nem a quantidade mensurável do 
movimento — nem algo que estaria unicamente no espírito — mas o modo de 
espacialização, a maneira de estar no espaço, de ser no espaço. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2012b, p. 202) 

 
Percebo que tanto o caminhar como o parar e desenhar instauram uma lentidão 

singular, que é o ritmo da pesquisa. No gesto propositado da pausa, habita-se uma “zona de 

tropeço”, como diz Careri (2017), onde, atentos ao que nos tira da rota, decidimos parar e 

experimentar esse tempo outro que é o do repouso, mas também de tomada de fôlego, 

experimentação de uma maneira outra de manter-se em movimento. O caminhar e o parar são 
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sintonias de “modalidades de exploração e permanência nos espaços” e, como tal, o parar é, 

também, “parte do caminhar, como uma ação que continua querendo ser ainda nômade, uma 

longa pausa em um percurso que não pode parar” (CARERI, 2017, p. 7). 

 

 
 

 Eu e um vendedor ambulante de água estamos compartilhando a sombra da copa da 

mesma árvore. Na Praça do Ferreira, por volta do meio-dia, esses trechos onde a luz solar não 

incide são disputados. Arranjo um pedaço de banco para sentar-me, meio ao sol, meio à 

sombra, o que é um alívio depois de ter caminhado sob a quentura até aqui. Sinto-me cansada 

só de passar a vista pelo que devo observar por aqui — e, no “coração da cidade”, são muitas 

as solicitações visuais, sonoras, olfativas... Pouso o olhar nele, à minha frente. E começo a 

rabiscar só para passar o tempo, ou, talvez, para aterrissar o olhar inquieto num só fragmento 

dessa manhã. 

Imagem 56 - Havia uma sombra 
de árvore_ Desenho_ Caneta 
nanquim sobre papel_ 2019_ 
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 Decerto, existe uma conjugação de movimentos na feitura de um desenho no e do 

espaço urbano — olhos, mãos, corpo, além do outro e do espaço, jamais estáticos —, mas não 

é só isso. Há velocidade mesmo no que não vemos mover-se: “podemos parar em um lugar 

onde tudo continuará deslocando-nos e onde poderemos contribuir para seus 

microdeslocamentos” (CARERI, 2017, p. 122). Nessa manhã, parei na Praça, mas nada ali 

estava parado: nem eu, em meus curtos movimentos de desenho, nem o ambulante à minha 

frente, mas também nem o senhor ao meu lado, que assistia algum programa na tela do seu 

celular, nem as moças que se dirigiam ao banco reclamando do forte vento, e parados também 

não estavam nem a estátua viva de pescador, nem as pessoas que paravam para assisti-lo. 

 Ao tentar concentrar minha atenção naquilo que desenho (e, talvez, no próprio ato de 

desenhar), acabo “ganhando” também outras e renovadas percepções e sensações no e sobre o 

campo. Concomitantemente, o uso desse novo dispositivo de pesquisa me sacode quando 

penso estar um tanto acostumada com as caminhadas e a fotografia das escritas urbanas. É 

como se eu precisasse de outras táticas e experiências de pesquisa a continuar me 

desestabilizando. Desenhar em um espaço público envolve o desconforto de atrair olhares, 

como também nota Inês Belo Gomes (2009, p. 83): “o desenho tem disso, é chamativo de 

uma forma que a fotografia e o filme não o são numa primeira instância [...]. O desenho 

presta-se ao olhar alheio, à espreitadela furtiva e à curiosidade”. Se, como já dito, o modo de 

caminhar e a fotografia por vezes colocam-me sob a atenção de olhares, o desenhar deixa-me 

ali, à disposição de quem queira observar, por mais tempo. Experimento, assim, o lugar de 

observada. Por outro lado, chacoalha-me, também, o esforço de desenhar para alguém que 

não é desenhista114, não incorporou os gestos que compreendem esse fazer como outro que já 

está grandemente assimilado: o gesto de fotografar com o ágil dispositivo móvel, como 

aponta Philip Cabau (2019). E assim, entre pacientes desassossegos, a prática foi tomando 

forma enquanto um novo eixo da pesquisa. 
 
 
 
 
 

 

  
  

                                                
114 Posteriormente, matriculei-me em um curso de desenho, no qual aprendi muito com o professor Daniel 
Brandão, sem preocupar-me em tornar-me “desenhista”. Em todo caso, eu também não sou fotógrafa nem 
realizadora de audiovisual e, curiosamente, não há pudor em utilizar-me dessas linguagens como ferramentas de 
pesquisa. Sobre esses desconfortos por parte dos antropólogos, ver Ramos (2018a) e Azevedo (2016a). 
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Todo sábado em que passo a manhã por aqui, vejo-os chegar pelas dez horas. Não os 

desenho na primeira nem na segunda vez que compartilho com eles esse pedacinho da Praça 

do Ferreira. Trabalhar em um projeto que está acontecendo aqui semanalmente garante-me 

quatro horas de espera paciente a cada sábado nesse mesmo lugar. Sempre compro uma 

garrafa de água com eles: “de um ou de dois?”, perguntam. A “de um” é a água adicionada de 

sais; a “de dois” é a água mineral. Mas a indicação pelo preço é mais fácil, já assimilada por 

muitos. Esse é o ponto do casal (que só então descubro: é um casal de amigos) há mais de 

vinte anos, disse-me o senhor. Ao lado deles, o carrinho do pipoqueiro mantém, quase 

sempre, a mesma disposição de pipocas, bombons e cigarros. De tanto que já os observei, 

Imagem 58 - Lá pelas dez da manhã 
do sábado_ Desenho_ Caneta 
nanquim sobre papel_ 2019_ 

Imagem 57 - De pipoca Luiza a 
cigarro na unidade_ Desenho_ Caneta 
nanquim sobre papel_ 2019 
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alguns rascunhos feitos por ali têm continuidade depois, em casa, em um desenho que é 

memória e ficção. Disseram-me que o casal está “igualzinho” — se olho para esses rostos sem 

olhos, sim, vejo-os. É que o desenho também está nos nossos olhos. 

 Prolongar-se nos espaços é como dilatar os acontecimentos para além daquele tempo e 

espaço. Assim, importa dizer que nem todos os desenhos realizados durante essa pesquisa 

foram feitos inteiramente em campo: em alguns, demoro-me mais; noutros, os esboços são 

rápidos, retomados e desenvolvidos depois, lentamente; há aqueles que partem de uma cena, 

uma situação, um momento vivido no campo, a partir de uma imagem às vezes demasiado 

fugidia que não sai da cabeça (e que não teria como desenhar na hora); e há ainda os que 

seguiram os rastros da memória e reinventaram-na. Algumas vezes, foram maneiras de 

traduzir — além das palavras — sensações que me acometem em campo e que não sei 

exatamente como dizer. 

 Esse desenho tinha 

que ser feito em tinta azul, 

porque era azul a cor de uma 

cena sonora que muito me 

marcou, por meses, antes de 

eu pegar no lápis. Ouço uma 

nova camada na sinfonia (ou 

no barulho) do Centro. À 

medida que ando, o som se 

intensifica, e o distingo 

como uma música 

instrumental. É uma valsa, 

não sei se em sanfona ou 

acordeão, que parece me 

levar a outro espaço, outro 

tempo, mas, sobretudo, outro 

estado. É algo que me 

percorre e não sei nomear. A 

música deixa a impressão de 

me ser muito familiar, mas 

não sei de onde ou de 

Imagem 59 - O nome da valsa é raio de sol_ Desenho_ Guache sobre 
papel_ 2020_ 
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quando a conheço. Alguns passos depois do aviso da facção escrito, em grandes letras 

vermelhas, no muro da General Bezerril, passo por uma banquinha de Loteria dos Sonhos e 

uma pequena instalação de quadros ao chão, à venda. 

 Há, então, uma portinhola que dá para uma loja de sapatos, sandálias e outros artigos 

em couro. Ao lado da porta, dispostas numa pequena mesa junto à parede, caixas de CDs. Eu 

já havia passado várias vezes por aqui. Sei que é um senhor que cuida dessa loja, a qual 

parece fazer-se mais do lado de fora da portinhola, onde os produtos oferecem-se à exposição. 

Numa cadeira de plástico posta defronte a ela, quase no meio da rua de pedestre, outro senhor 

está absorto em um-caça palavras. Árvore e homem deixaram-se ali. Não sei se é a cabeça 

baixa sobre o papel, no meio da rua, às duas da tarde de uma sexta-feira no centro da cidade, 

ou seu chapéu de abas curtas num azul entre o royal e o cobalto, combinando com a blusa e a 

escura calça jeans, ou se é tudo isso envolto pela valsa melodiosa, mas algo me faz sentir 

comoção e simpatia pela cena. Fico um pouco; o bastante para que a valsa não tenha saído da 

minha cabeça desde então. Dela, ainda não sei o nome. Ao ouvi-la novamente gravada no 

celular, a imagem evocada é a do senhor de azul. 

 Esse desenho não foi feito em campo, mas olho o pequeno fragmento da cena nessas 

linhas azuis e lembro, quase exatamente, da imagem, da valsa, do calor, como “uma 

fotografia que nunca fiz” (SAMAIN, 2012, p. 21). Pergunto a conhecidos, e até mesmo nos 

recursos disponibilizados na internet, que nos permitem quase tudo descobrir, se alguém sabe 

o nome dessa música. Quase um ano sem ninguém que soubesse me dizer que música era 

essa. No começo de março de 2020, vou ao Centro para resolver algumas coisas. Não é mais 

uma caminhada para a pesquisa. 

 Antes de sair de casa, às sete, decido levar comigo o desenho — talvez, imaginava que 

poderia, ao acaso, encontrar o homem desenhado novamente por ali. É uma quinta-feira 

chuvosa, e minhas calças já estão pesadas de arrastar a água que se forma em poças no 

Centro, das quais eu não consigo, mesmo que tente, desviar de todo. Chego à fronte da 

pequena loja na General Bezerril, ao lado do “A rua é casa a céu aberto”, que ainda está lá. 

São dois os senhores a conversar na porta da loja, e ele, todo de azul, aquele entre o royal e o 

cobalto, um caça-palavras e uma caneta esferográfica em sua mão. É ele quem me dirige um 

olhar de interrogação, e só então entendo que ele, o mesmo que, meses atrás, vi fazendo caça-

palavras sob a sombra da árvore, deve ser o dono da loja. Sem saber como começar, pergunto 

se é ele quem grava aqueles CDs, ao que ele apenas acena afirmativamente. Conto que ouvi 

uma valsa por ali e que não conseguia saber o seu nome para escutá-la novamente. Ele 

gesticula discretamente, dando de ombros, como quem diz “e o que eu posso fazer?”. Percebo 
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que minha aproximação foi meio atrapalhada e apresso-me em dizer que eu gravara a música 

no celular. Bastaram alguns segundos. Raio de sol. Alberto Calçada. Imagina ter “calçada” no 

nome. Comprei o CD, cinco reais, sem ter nenhum equipamento que toque CD em casa. Mas 

o que ressoava em mim, agora, era a descoberta de que tinha desenhado, sem saber, o homem 

que me diria o nome da valsa em minha cabeça. Restou a vontade de dar o desenho que 

coloquei na bolsa às sete, mas fiquei encabulada. Segui com o nome da valsa e sem o nome 

do homem que desenhei sem saber. 

 Como diz John Berger (2012, p. 42), “o desenho supõe um desafio à desaparição”. 

Não é que esse senhor, essa cor azul ou essa valsa fossem desaparecer caso eu não 

desenhasse, mas que aquele encontro momentâneo e, talvez, não repetível, talvez 

desvanecesse do meu olhar se eu não o colocasse em traços. A palavra poderia servir-me, 

mas, nesse caso como em outros, durante a pesquisa, a mim elas não bastaram: o que elas 

contam, ainda não conseguem mostrar. E isso, talvez, porque eu não trabalho suficientemente 

bem com elas, ainda, mas também porque, embora sejam práticas que guardam 

correspondências, desenhar e escrever também parecem compreender diferentes maneiras de 

pensar, de ver e de dar a ver o vivido. 

Desenhar para ver. É forte o que Paul Válery diz, em obra sobre Edgar Degas, sobre o 

desenho como meio e como fim de um ato deliberado de ver, de uma atenção voluntária, 

como num pouso demorado de uma visão dedicada e generosa: 

 
há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem o lápis na mão e vê-la 
desenhando-a. Ou melhor, são duas coisas muito diferentes que vemos. Até mesmo 
o objeto mais familiar a nossos olhos torna-se completamente diferente se 
procurarmos desenhá-lo: percebemos que o ignorávamos, que nunca o tínhamos 
visto realmente. (VÁLERY, 2003, p. 61, grifos do autor) 

 
 Conseguiríamos rabiscar, de memória, o rosto de alguém que amamos? Aquilo que 

pensamos conhecer bem, e que até evocamos em imagens ao pensá-lo, por vezes enevoa-se ao 

tentarmos desenhá-lo. Por isso, acredito que desenhamos para ver e, entrando no tempo das 

coisas, descobri-las, desfazendo a certeza das percepções e transformando o que vemos. 

Lendo Paul Válery, lembro-me de John Berger, quando conta de desenhar o rosto de seu pai 

morto: a intensidade de ver pela última vez e desafiar a sua desaparição. Diz o autor, assim, 

que “a imagem desenhada contém a experiência de olhar” (BERGER, 2012, p. 42), ou seja, o 

desenho de algo não é esse algo sem mais, mas esse algo sendo contemplado, um “agir sobre 

a coisa vista para transformá-la em coisa vivida” (VÁLERY, 2003, p. 140, grifos do autor). É 

algo assim o que acontece quando pensamos o desenho antropologicamente. 
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 Nesses desenhos, não está retratado “o Centro”, mas o meu olhar sobre ele. Não 

pretendem, assim, registrar ou retratar a “realidade”. Como diz a artista Raisa Christina 

Saraiva (2017, p. 19), “de maneira dilatada, desenhar é estar atento às linhas, às formas e às 

configurações visíveis, invisíveis e imaginárias que estão ao nosso redor”. Em outras 

palavras, o desenho é uma maneira de relacionar-se com o espaço, de percebê-lo e de partilhar 

algo do que se percebe (o que nunca se reduz ao “visível” nem aos traços desenhados, que 

compreendem sempre alguma omissão e, certamente, alguma invenção). 

 Lembro bem do momento em 

que esse desenho se inicia: atravesso a 

Travessa Crato, apinhada de mesas, 

cadeiras, gente dançando, conversando 

e bebendo, para alcançar o outro lado 

da Rua General Bezerril. Vejo o 

Raimundo do Queijo 115  desse outro 

ponto, as torres da Catedral ao fundo. 

Pode ser um desenho sobre o Centro, 

mas, como diz Ingold (2015, p. 178), os 

desenhos “não são representações, mas 

pequenos pictogramas por meio dos 

quais contamos histórias particulares 

sobre nós mesmos e sobre a nossa 

compreensão do mundo em que 

vivemos”. Melhor seria dizer que esse é 

um desenho sobre uma incursão ao 

Centro num domingo, de bicicleta, 

regada a medo, conquista, suor, samba 

e cerveja — mas isso é a leitura que 

dele faço, pelas sensações que ele me gera quando volto a ele e, novamente, estou aqui e lá. 

Posteriormente, outro desenho terá origem numa situação similar. 

 

 

                                                
115 O Raimundo do Queijo existe há mais de quarenta anos no Centro de Fortaleza. Durante a semana, funciona 
como venda de produtos como castanhas, manteigas, doces, queijos etc. Nas manhãs de domingo, como bar, 
congrega frequentadores assíduos no calçadão da travessa. 

Imagem 60 - Aos domingos_ Desenho_ Caneta nanquim 
sobre papel_ 2019_ 
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 Fui percebendo que os desenhos elaborados durante a pesquisa têm sempre uma 

intervenção de ficção no vivido. Tanto no desenho “de observação”, em campo, como em 

desenhos “de memória”, é como se eu tivesse arranjado mais uma maneira de pensar e 

produzir impressões sobre o vivido, o que, notadamente, não pode comprometer-se em ser 

dele um retrato. O antropólogo Michel Taussig abre o primeiro capítulo do livro I swear I saw 

this116 descrevendo uma cena que está desenhada na página seguinte: “vi tudo isso nos três 

segundos ou menos que meu táxi levou para acelerar. Fiz uma anotação no meu caderno. 

Abaixo, a lápis vermelho, escrevi mais tarde: eu juro que vi isso. E depois disso eu fiz o 

desenho, como se ainda não pudesse acreditar no que tinha visto” (TAUSSIG, 2011, p. 1, 

tradução livre). A imagem que demorou em seus olhos somente três segundos, ao ser 

posteriormente desenhada no papel, inevitavelmente, não pode ser uma representação, mas 
                                                
116 Em tradução livre, “eu juro que vi isso”. 

Imagem 61 - Só a saideira_ 
Desenho_ Caneta nanquim 

sobre papel_ 2019_ 
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uma recriação, o que compreende uma “lógica imaginativa da descoberta” (TAUSSIG, 2011, 

p. XI) no fazer antropológico pelo desenho, mistura entre mundos internos e externos, 

observação e devaneio. 

 Segundo Ingold (2015), o desenho é um potente artifício de pesquisa, não como 

projeção de uma imagem, mas como produção, encontro, análogo à costura ou à tecelagem, 

assim como o texto117. O movimento gestual da mão, tanto no desenho como no texto, é 

condutor de uma prática “improvisativa” que se dá no própria construção de malhas de linhas 

entrelaçadas. “É sempre cheio de esforço esta vaga primeiridade, e depois não se sabe direito 

por onde começou, por onde a linha do novelo se desembaçou. Parece que a vontade se 

acumula numa porção para depois se esparramar”, diz Edith Derdyk (1997, n.p.) em Linha de 

costura. A relação com escrita e a costura não é à toa. Uma linha se lança e vai puxando 

outra, levando-me com elas por onde eu não imaginava, deixando um rastro por onde passa. 

 A correspondência entre desenhar e escrever é evidenciada também pelo antropólogo 

Manuel João Ramos (2018a, p. 51): “o desenho, como técnica gráfica — e como forma de 

pensamento gráfico — se encontra muito mais próximo da escrita que das técnicas de 

captação e representação visuais. Em grande medida, desenhar é escrever, e escrever é 

desenhar”. Lembremos, com Flusser (2010), que “escrever” vem do latim “scribere”, que 

significava “riscar”. Embora, primeiramente, a escrita fosse uma inscrição, pois incidia sobre 

as superfícies que gravava, a escrita que praticamos hoje (uma sobrescrição, para o autor) é 

como um desenho veloz, um croqui sobre uma superfície: “a mão que escreve e dirige a pena 

instrui os canais para distribuírem a tinta em forma de sinais gráficos. Por isso, quem escreve 

não é um pintor, ele é um desenhista” (FLUSSER, 2010, p. 37). 

 Com isso, estamos falando de movimentos do corpo que seguem, criam e tecem linhas 

junto às linhas do mundo. No desenhar, não busco dar conta de tudo o que observo em campo 

ou “reproduzir o visível”: escrever e desenhar compartilham o mesmo apelo à imaginação 

(RAMOS, 2019). O movimento que o desenhar compreende é uma relação (nunca dada de 

antemão) com o espaço, na qual, entre o pouso do olhar em algo e sua reinvenção no papel, 

desenrolam-se uma multiplicidade de movimentos de músculos e tendões118, gestos, materiais 

que manipulamos, a cabeça que constantemente baixa-se e ergue-se, além dos movimentos 

imprevistos do que se desenha e do espaço. É um fazer em que vai “enlaçando dentro e fora 

entre a mente e o papel, algo como um nadador que mergulha na água e volta ao ar, ou como 

                                                
117 Sobre as aproximações entre o desenhar e o escrever, pode-se ver Ingold (2015) e Ramos (2018a). 
118 Foi no curso de desenho mencionado em uma nota anterior que aprendi como se desenha com o corpo: costas, 
ombro, cotovelo fazem o movimento tanto quanto os dedos. 
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o fio da bordadeira que se enlaça encima e embaixo na costura.” (INGOLD, 2015, p. 312). 

Por isso, para além da analogia dos gestos, penso o desenho e a escrita, na superfície do papel 

(ou da cidade, onde se escreve e se desenha, ou seja, se risca) como também modos de 

caminhar, como falávamos anteriormente. 

 Chego à Travessa Crato pela 

Rua General Bezerril, e não pela Rua 

Conde d’Eu, como de costume. É a 

mesma dos domingos, a mesma, mas 

diferente, até na maneira pela qual 

entramos nela. A travessa, em vez de 

apinhada de mesas e cadeiras, gente e 

cerveja, está cheia de artigos de couro e 

outros artefatos “cearenses” que vazam 

das lojas. À porta de cada uma, um 

vendedor à espera. A cantiga que se 

ouve é a do “Beba-água-beba”, e não o 

samba ou forró. Faz sombra num banco 

em frente ao Raimundo do Queijo, hoje 

calmo e tranquilo. Não penso muito 

antes de tirar o caderno da mochila e 

começar a rabiscar. Nem há algo 

específico que tenha me chamado 

atenção. Eu só queria mesmo era sentar. 

Começo pelo som que escuto, aquele já 

conhecido do Centro, mas dessa vez consigo ouvir suas variações: “Beba-água-tome-água-

beba-água-beba”, “Você está com sede, beba-água-beba”. Depois, volto-me à cadeira de 

balanço em tiras vermelhas, daquelas que pregam nas coxas quando passamos muito tempo 

sentados. A cadeira está sozinha no calçadão; foi posicionada de costas de quem vem da 

Catedral, e ali ficou. Alheia, como se não existisse o sol, o barulho, o trânsito, a poeira, nesse 

Centro. Tem gente — e cadeira — que ainda encontra uma brecha para fazer nada no Centro. 

 Lembro-me de Benjamin (2012, p. 208): “onde quer que se possa ficar de pé, também 

se pode sentar. [...] A cadeira em frente da porta da casa já é símbolo de inovações urbanas”. 

Talvez pelo agrado que me faz estar sentada, desenho também as cadeiras que estão lá dentro: 

bonitas, pesadas, de madeira; aos domingos, devem ser destinadas aos mais assíduos 

Imagem 62 - A mesma dos domingos, só que diferente_ 
Desenho_ Caneta nanquim sobre papel_ 2019_ 



 

 

155 

frequentadores do Raimundo do Queijo. Vejo e desejo, mas não desenho, o queijo de coalho 

de Iparana e de Tauá119 (vinte e cinco o quilo, diz a placa). Percebo muito do que não veria se 

estivesse apenas de passagem (assim como o caminhar me dá à vista o que não veria aqui 

sentada). Mas a intenção não é, de toda forma, fazer um retrato fiel da cena. Trata-se menos 

de cadeiras do que do prazer de sentar-se à sombra. 

 Pouco importa o “resultado”, tendo prioridade, mais uma vez, o movimento: o que o 

processo de desenhar dá a ver e os deslocamentos que ele provoca quando estamos em campo 

(e mesmo depois, quando o lápis não está mais tocando o papel). Como diz Kuschnir (2018), 

ao usar o desenho na antropologia urbana, trata-se mais de aprender uma outra forma de ver o 

mundo, considerando o desenhar como forma de compreender, do que “desenhar bem”120. 

Também não se trata de avaliar a qualidade “representativa” do desenho, se ele parece com o 

“real”, ou se pode constituir uma imagem final a ser inspecionada e interpretada. 

 
O complexo processo mental que é acometido ao ato de desenhar não é um intento 
de reprodução ou sequer de representação do real. Um desenho não reproduz nem 
representa. Somos nós, entes palradores, que gostamos de interpretar assim as coisas 
— para poder falar delas. Mas, precisamente, o desenho não fala, não significa, não 
reproduz, e não compreende. Note-se que quando aqui me refiro, genericamente, ao 
“desenho” não estou a falar de um resultado material que eu possa separar do ato da 
sua concepção e dos seus rastos na memória mental — desenho é isso tudo, à vez, 
sem “representar”. (RAMOS, 2018b, p. 33) 

 
 Inquietar o olhar por outras vias, instaurar uma prática do espaço, tecer maneiras de 

contá-lo (ou mostrá-lo) sem precisar “representá-lo”, inventar imagens da cidade com a qual 

pesquisamos, perseguir e deixar rastros. Vejo os desenhos que produzi durante a pesquisa e, 

de fato, eles não “falam”. Mas são, talvez, expressão do olhar que se volta à descoberta e à 

invenção, para si próprio, de maneiras de vivenciar e conhecer o mundo em que mergulha: o 

que passo a enxergar a partir — ou melhor, no fazer — dessas linhas traçadas? Esses são 

pequenos registros, testemunhos fragmentários, de uma constelação de momentos vividos na 

mistura entre pesquisa e vida, partindo de uma presença no espaço e da seleção de fragmentos 

do que ali observo, em situação. No entanto, a partir daí, os rumos que o desenho pode tomar 

são diversos. Nesse sentido, o desenho — mesmo esses chamados “de observação” — é 

também uma montagem, uma composição de imagens que nos habitam, como defende Didi-

Huberman (2018a, p. 157), falando a partir dos desenhos de Goethe: 

 

                                                
119 Cidades do interior do Ceará. 
120 Uma reflexão interessante, nesse sentido, é que não precisamos ser desenhistas ou ilustradores para 
desenharmos em nossas pesquisas — todo mundo desenha. 
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Logo, desenhar: aparelhar sua observação mas, também, fazer intervir sua 
imaginação, essa capacidade de rearranjar todas as imagens singulares — ou 
enquadramentos — em constelações, em remontagens da realidade. Por conseguinte, 
proceder a uma operação transterritorial sobre os campos observados, uma operação 
anacrônica sobre os presentes observados. [...] como a superposição de várias 
espacialidades e de várias temporalidades heterogêneas. 

 
Naquele mesmo dia em que fiz o desenho que abre essa discussão, surgiram outros, 

que dizem dessa superposição de temporalidades. Ao pé da porta da Igreja do Rosário, na 

Praça dos Leões, coloco duas garrafas de vinho que só existem no meu imaginar que passeia 

por outras noites da praça; acima do leão em estátua, vejo corpos nus, fêmeas fortalezas entre 

cavalgá-lo e nele equilibrar-se. O desenho permite-me juntar e misturar diferentes 

experiências e imaginações do espaço vivido, percebido nessas constelações de imagens. 

Toda decisão é questionável: sob algumas leituras, eles podem ter não só uma qualidade 

estética como “etnográfica” duvidável, e ainda um poder informativo mínimo, mas são como 

 
[...] extensões redundantes das minhas memórias, das minhas experiências, das 
minhas aprendizagens, das minhas imaginações; e como garantia não revisitável ou 
revisualizável do labor cruzado — entre os olhos, o cérebro e as mãos — incorporar, 
compor e organizar imagens onde confluem experiências sensoriais, perceptivas, 
compreensivas. [...] imagens caleidoscópicas, multifacetadas e pandimensionais que, 
ao contrário dos cadernos físicos, não se conformam aos limites de um formato 
linear, sequencial, estilizado e partilhável. (RAMOS, 2018a, p. 49) 

 
Ao citar os cadernos de campo, Ramos (2018a) nos dá a deixa para retomar o que 

aconteceu aqui: percebo que vou criando uma espécie de diário visual ou imagético121 junto 

ao já conhecido diário de campo, ou seja, “se usualmente pensamos apenas em preencher 

nossos diários com a escrita, aqui pensaremos também no desenho como uma forma de 

observação e descrição pertinente” (AZEVEDO, 2016a). Esse diário, no entanto, justamente 

por não ter sido assim concebido desde o início, é uma composição de diversos papéis 

espalhados e arrancados de um caderno e outro (além de arquivos de fotografias e vídeos). 

Para Azevedo (2016a, 2016b), tal “fragmentação” do diário destrói qualquer princípio 

de narratividade. Por inexperiência, sina ou gosto, foi isso que acabei criando: uma espécie de 

diário por fragmentos. Não obstante, percebo nele uma possibilidade de leitura do espaço 

cujas potencialidades podem estar, justamente, no seu caráter descontínuo e fático 

(CERTEAU, 1994). Tentando operá-lo conservando esse caráter, procedi, ao final da 

pesquisa, à reunião dos fragmentos, partilhando-os numa espécie de “diário de campo” visual 

ou imagético, o site Cidade Caminhante, como falarei na seção a seguir. 

                                                
121 Poderia chamá-lo também de “diário gráfico”, na esteira de Azevedo (2016a) e da proposta de uma 
“antropologia gráfica” de Ingold (2015). No entanto, entendo o desenho também operando um pensamento da, 
por ou com imagem. E, para além do desenho, esses “diários” também se constituem por fotografias e vídeos. 
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 Pergunta-se o escritor Gonçalo M. Tavares (2006, p. 97) se “é mais verdadeiro 

desenhar o verdadeiro ou escrevê-lo? Poderá parecer ridícula a pergunta, mas o facto é que a 

ciência considera que é mais verdadeiro escrever o verdadeiro”. Se é válido ressaltar que, 

atualmente, o diário vai se tornando uma prática cada vez mais híbrida, colhendo diversas 

formas de registro, de anotações a croquis, de roteiros a arquivos digitais (ROCHA; CERVO, 

2019), questiono-me se os desenhos ainda são considerados apenas registros provisórios a 

contribuir na escrita de um texto final. Não à toa, Ramos (2019) aponta que, se o caderno de 

campo é considerado um item indispensável ao antropólogo, parece haver menos reflexão 

sobre os aspectos da produção antropológica quando ele se transforma em um caderno de 

desenho (sketchbook). Nesse sentido, aventurando-me brevemente no uso do desenho no (ou 

como) fazer antropológico, foram muitos os questionamentos sobre o que pode o desenho na 

antropologia e como devemos operá-lo para não torná-lo apenas um esteio, uma contribuição, 

um complemento charmoso, ao que seria nossa prática por excelência, sempre a escrita. São 

questões, como se pode inferir, para outros momentos. 

 Por ora, fiquemos com essas imagens-rastros de experiências diversas no Centro de 

Fortaleza, rastros de memórias, percepções, imaginações construídas no prolongamento de 

uma presença no espaço e da iluminação de certos fragmentos que o compõem. Abandonando 

qualquer pretensão de por eles “descrever” o Centro, considero essa também uma maneira de 

por ele caminhar, apanhando e deixando rastros, envolvendo-nos e implicando-nos com o 

campo através de um fazer antropológico que não é só traduzido na escrita, mas também no 

desenho, esse fazer tornado antropológico. Diz Ingold (2015, p. 261) que “a prática do 

desenho tem pouco ou nada a ver com a projeção de imagens e tudo a ver com peregrinação 

— com tomar um atalho e deixar um rastro, ao mesmo tempo na imaginação e no chão”. 

Talvez a prática que aqui desenvolvo ainda timidamente — como desenhar e como desenho 

— seja, simplesmente, uma maneira de perceber os rastros da cidade e, ao habitá-la, deixar 

rastros.  
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Imagem 63 - Cidade, substantivo 
feminino_ Desenho_ Nanquim e 
guache sobre papel_ 2020 
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ô calor: 

fragmento-disparo_  
122 

 

  

                                                
122 Fotografia realizada durante a programação da sexta edição do Festival Concreto (um festival internacional de 
arte urbana realizado desde 2013 em Fortaleza), na data em que ocorreu a intervenção do coletivo Narrativas 
Possíveis (09/11/2019). 

Imagem 64 - Ô calor_ Rua Sena Madureira_ 
Intervenção Urbana_ Técnica Mista_  
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mesa de imagens em partilha: 

outra superfície da pesquisa 

ou outro platô de cidade_ 

 

A gente não gostava de explicar as imagens porque 

 explicar afasta as falas da imaginação. 

_Manoel de Barros 

 (2015, p. 142) 

 

 O que fazer com as imagens que proliferaram na pesquisa? Como tecer sua partilha no 

texto de dissertação? Essas questões foram algumas das que mais me inquietaram, e nas quais 

mais investi um esforço de “resolução” durante o processo de escrita. Ao trabalhar com 

imagens em distintas linguagens — escritas urbanas, fotografias, vídeos, desenhos, 

intervenções — e dispor de um dado formato para conformá-las, sabia correr o risco de não 

conseguir fazer jus à maneira como elas estiveram presentes na pesquisa. O primado da 

palavra na antropologia (mesmo naquela que trabalha com imagens) não foi superado, bem 

sabemos, e reconheço que, no meu próprio texto, o vício de, por exemplo, pegar impulso em 

discussões teóricas, nelas gastando palavras, é patente. Para além da teoria, a cada fotografia, 

um texto que a explique. A cada desenho, um texto que o contextualize. Ao mesmo tempo 

que, no texto, as imagens não devem ser meras ilustrações, evitar tal destino parece levá-las 

de volta ao amparo da palavra. As questões relativas à maneira de exposição (ou mostração) 

das imagens da pesquisa tornaram-se, assim, não apenas uma questão secundária, mormente 

atribuída à “forma”, mas questões pertencentes ao próprio pensar com e fazer com imagens, 

podendo, inclusive, construir ou destruir um argumento. 

 Além disso, como o encontro nos leva a algo sempre outro do que se busca, a 

quantidade e variedade de imagens produzidas escapou-me das mãos. Mais uma vez, o 

caminhar com imagens mostra-se um constante risco de perder-se, de não dar conta, como 

enfatiza Agier (2011). Somente nos percursos realizados durante a pesquisa, foram mais de 

quatrocentas escritas urbanas fotografadas e dezenas de horas de vídeo gravadas, além dos 

(em menor, mas ainda considerável, número) desenhos. Ainda que tenha assumido o risco de 

“não dar conta”, de talvez “perder” algo ao escolher trabalhar na multiplicidade dessas 

linguagens, permanecia a vontade de partilhar todos esses fragmentos e rastros colhidos e 

criados. Sabendo não ser possível realizar a partilha desse conjunto heterogêneo no texto de 

dissertação, e pensando em uma maneira de disponibilizar essas imagens, comecei a pensar 

em outras superfícies de produção. 
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 Assim, já nos últimos meses da pesquisa, em janeiro de 2020, criei o site Cidade 

Caminhante123: cidadecaminhante.tumblr.com. No pensar a montagem de um dos últimos 

imprevistos e improvisos da pesquisa, parti das experiências do Narrativas Possíveis para 

decidir por uma superfície virtual, e tracei táticas para pensar a sua configuração visual, o 

fluxograma das postagens, o tratar de cada linguagem, e o seu diálogo com esse texto de 

dissertação, o que passou por várias outras pequenas decisões. De saída, saliento que tomei a 

liberdade de nele conferir privilégio à imagem, ainda que mantendo recurso à palavra. 

Pensei em como poderia conferir autonomia às imagens, sem precisar explicá-las, 

interpretá-las ou mesmo ampará-las (pelo diário de campo, por exemplo). Como propunha 

Aby Warburg no seu Atlas Mnemosyne, em um trabalho como esse não se trata de sintetizar, 

de descrever exaustivamente, de classificar em várias categorias, mas de descobrir relações no 

encontro entre imagens (DIDI-HUBERMAN, 2018a). A sua montagem nessa superfície, para 

além de buscar um modo de expô-las, mostra, com mais clareza, como vai se formando uma 

espécie de diário visual ou imagético ao longo das caminhadas. Com essas imagens “em 

mãos”, passei, portanto, a um procedimento de montagem análogo à sua disposição em uma 

mesa de imagens, que acabou tornando-se uma mesa de trabalho, de reorientação, de partilha 

(DIDI-HUBERMAN, 2018a). 

 A utilização dos meios virtuais não é algo novo na antropologia visual e/ou urbana124. 

No entanto, diferentemente de outras experiências que deles lançam mão como dispositivos 

no curso da pesquisa de campo, muitas vezes no intuito de construir uma relação com seus 

interlocutores em outros níveis, foi somente a posteriori, quando findavam as incursões de 

campo, que a ideia da criação do Cidade Caminhante me surgiu como uma possibilidade. 

                                                
123 Buscando soluções simples, de fácil operacionalização, decidi abrigá-lo em uma plataforma gratuita, nos 
moldes de uma rede social, que permite hospedar fotografias e vídeos. Embora com algum limite de tamanho 
dos arquivos e de postagens por dia (o que dificultou o processo), o Tumblr ainda se mostrava mais vantajoso 
que, por exemplo, o mais conhecido Instagram. Na escolha do Tumblr, também foi determinante a possibilidade 
de customizar o layout ou interface. 
124 Como um dos percursores e emblemáticos, tem-se o trabalho do Núcleo de Antropologia Visual (Navisual) e 
do Banco de Imagens e Efeitos Visuais (Biev), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a 
coordenação da antropóloga Cornelia Eckert. Além disso, no Laboratório das Artes e das Juventudes (Lajus), na 
UFC, observamos muitos pesquisadores lançarem mão de recursos virtuais como dispositivos metodológicos em 
suas pesquisas. Glória Diógenes (2015a, 2015b), por exemplo, nutriu o blog AntropologiZZZando: Telas da Arte 
Urbana durante pesquisa com artistas urbanos em Lisboa. Lara Denise Silva (SILVA; DIÓGENES, 2019) criou 
o Uma Fortaleza de Afetos, blog e página no Instagram, em pesquisa sobre imagens/palavras em Fortaleza. 
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Imagem 65 - Frame-fragmento do site Cidade Caminhante_ 

 

  

 A montagem desse site, que não foi feita ao longo de todo o processo de pesquisa, 

portanto, envolveu um trabalho intenso, condensado em curto tempo, com essas imagens. 

Revisitar todos os arquivos, reassistir horas de vídeo, rever e relembrar todas as fotografias, 

selecioná-las e editá-las, finalizar alguns desenhos que tinham sido interrompidos no esboço, 

digitalizar dezenas de papéis e mais papéis, realizar quase quinhentas postagens legendadas... 

 Esse mergulho, modulado pelos diferentes exercícios de temporalidades de cada 

técnica, cada linguagem, cada imagem, foi como uma imersão ativa nessa mesa de imagens, a 

qual evidencia que o desafio do trabalho antropológico com imagens não é só dispor “dados”, 

mas “olhar, selecionar, cortar, reenquadrar, deslocar, associar, imaginar, montar e dispor de 

maneira a ‘fazer ver’”, como aponta a antropóloga Fabiana Bruno (2019, p. 200). Por isso, o 

processo de “preparar a mesa” aqui não foi apenas um trabalho mecânico de arquivar imagens 

em um repositório, mas um trabalho analítico impulsionado por essas forças que pensam 

(SAMAIN, 2012) e fazem-nos pensar em suas relações. 

 
A mesa é o suporte de um trabalho sempre a retomar, a modificar, se não for para 
iniciar. Ela é somente uma superfície de encontros e de disposições passageiras: 
deposita-se nela e nela se despeja, alternadamente, tudo o que seu ‘plano de 
trabalho’, como se diz tão apropriadamente, acolhe em hierarquia. A unicidade do 
quadro dá lugar, sobre uma mesa, à abertura sempre renovada de possibilidades, 
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novos encontros, novas multiplicidades, novas configurações. (DIDI-HUBERMAN, 
2018a, p. 25) 

 
 Essa superfície tornou-se mesmo algo como uma mesa de trabalho (ainda que digital): 

nela, ao examinar, experimentar e jogar com posições e formatos de exposição, dispus 

centenas de imagens da pesquisa — do encontro, da criação, da imaginação — e tracei uma 

composição entre elas. Os princípios dos quais lancei mão para a ligadura das coisas, ou seja, 

a configuração visual que lá se encontra, partiram da tentativa de partilhar o caminho da 

pesquisa, no entanto, essa é apenas uma possibilidade de disposição e montagem das imagens. 

Como ao colocar a mesa: não existe uma só maneira, existem decisões nunca finais. As 

escolhas, apesar de bastante pensadas, continuam em aberto, e eu frequentemente desvio 

delas, como nos jogos do caminhar, nesse jogo do montar125 (como falarei adiante). As 

possibilidades que essa superfície abre nos levam ao que as imagens mostram e convocam a 

pensar quando as colocamos em relação, o trabalho que elas próprias realizam ao associarem-

se a outras imagens (não só as que disponho ali, mas as daquele que vê) numa “montagem de 

formas que pensam entre elas” (SAMAIN, 2011, p. 41). 

 Assim, a mesa não é um mero suporte, mas um “campo operatório”, como propõe 

Didi-Huberman (2018a). Ali, experimentei a satisfação de tecer algo aproximado a uma forma 

visual de exposição e de construção de conhecimento da pesquisa: algo inspirado em uma 

“forma visual do saber, uma forma sábia do ver” (DIDI-HUBERMAN, 2018a, p. 18). Por 

isso, decidi, deliberadamente, não “complementar” as imagens com “explicações” (sejam elas 

constelações teóricas, aportes metodológicos ou mesmo dos diários de campo — que, afinal, 

estão nesse texto). Nas legendas de fotografias, indico apenas ruas e datas; nas de desenhos, 

os títulos, datas e técnicas. Se essas imagens contam algo, mesmo sem o recurso à palavra, eu 

não sei. Mas arrisco dizer que elas podem mostrar algo em suas relações, agenciadas pelo 

olhar — ou seja, pela coprodução — daquele que vê. 

 Pensei as experiências do caminhar pelo Centro para direcionar a série de escolhas de 

montagem que determinou a configuração visual (e, antes dela, o layout ou interface 

programados) do Cidade Caminhante. Ali, também se trata de caminhar por superfícies. 

Utilizando-me das possibilidades do Tumblr, optei por não desenvolver uma série de abas e 

sub abas no site para dividir as imagens em categorias acessadas por cliques sucessivos que se 

                                                
125 Notadamente, a utilização de um recurso digital impõe limitações (e possíveis releituras) a este trabalho: não 
conseguimos mexer as imagens com as mãos, o que poderíamos fazer em uma mesa de imagens física. No 
entanto, há maneiras de manipulá-las, mudar as coisas de lugar e experimentar composições — esse foi outro 
dos motivos pelos quais escolhi utilizar o Tumblr, e não, por exemplo, o Instagram: naquele, ainda é possível, 
depois de postadas as imagens, mudá-las de lugar ao editar — ficcionalizar — sua data de postagem. 
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ramificam em diversas páginas. Pelo contrário, as imagens aparecem juntas, misturadas em 

suas afinidades e diferenças, como se estivessem espalhadas, segundo alguns princípios 

esboçados, mas não evidentes, em uma grande mesa onde não se vê chegar a cabeceira. 

Assim, essa é uma superfície em que quase não se clica (a não ser para ampliar as imagens), 

mas se passeia, como quem flana por uma superfície citadina, de encontro em encontro com 

imagens. 

Essas escolhas não são, portanto, arbitrárias, mas pensadas de modo que o Cidade 

Caminhante produza algo como uma ressonância das experiências da pesquisa através de suas 

imagens, as quais, agora, abrem-se a outrem. Não por acaso, o conhecimento por montagens 

tem um caráter errático que já é preconizado por Walter Benjamin (2018) em suas Passagens. 

Essa partilha evidencia a duplicidade na maneira como nos relacionamos com as imagens na e 

da cidade e, portanto, com as imagens de uma pesquisa: tanto as encontramos como as 

criamos, e o site permite partilhá-las como um percurso, à medida que elas foram aparecendo 

nas caminhadas, o que é também o percurso da própria pesquisa. Nele, pode-se procurar 

informações precisas (como na busca por uma data, um desenho, uma rua), ou vagar, 

“deambulando durante um tempo, de forma errática, sem intenção precisa, através de sua 

floresta” (DIDI-HUBERMAN, 2018a, p. 18). 

A organização temporal seguida é a cronológica, no intuito de partilhar um “como” a 

pesquisa foi sendo feita126. Por isso, como dito, as datas dos percursos e das imagens são 

indicadas nas legendas, com exceção dos desenhos (ainda assim, na montagem, eles seguem 

uma organização cronológica, situando-se próximo a onde os acontecimentos vividos deram-

lhe origem — no entanto, às vezes, quebrei essa regra quando ela não fazia sentido). Seguindo 

esse percurso, conseguimos perceber o seguir dos encontros com as escritas urbanas, quando 

comecei a desenhar em campo, em que momentos o campo vai se alargando, quando passei a 

intervir também nos espaços, quais os diferentes modais utilizados, em que momento usei a 

bicicleta, onde os caminhos foram repetindo-se. Tudo isso só aparece, no entanto, como 

indícios, mantendo “zonas intersticiais de exploração” (DIDI-HUBERMAN, 2018a, p. 19). 

 Além disso, há algumas quebras nessa ordem, às vezes de propósito, às vezes não, que 

traem essa organização linear, o que nos lembra que as regras de montagem, também podendo 

ser díspares, não ignoram as exceções que acolhem, de modo que temos aqui uma 

cumplicidade inesperada “entre classificação e desordem, ou entre razão e imaginação” 

                                                
126 Essa organização cronológica, no entanto, ficou às avessas no site, como uma linha do tempo ao revés: 
quando o acessamos, deparamo-nos com as imagens da última caminhada e, dela, vamos passeando até as 
primeiras. 
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(DIDI-HUBERMAN, 2018a, p. 63). É o caso dos desenhos: por sua temporalidade singular, 

eles, muitas vezes, não são feituras de um dia só. Há desenhos que levam meses entre o 

acontecimento que os mobiliza e a sua finalização, há aqueles resgatados de outros anos, bem 

como há dos que não teriam um lugar definido numa ordem cronológica, por serem um 

amalgamado de cenas e experiências vividas em tempos distintos... Esses casos mostram que, 

ainda que tenhamos proposto, nessa montagem, um exercício cronológico, não deixamos de 

acreditar que não só tais imagens carregam tempos heterogêneos, como a superfície por elas 

composta, uma mistura de tempos. Por exemplo, no caso do desenho “o nome da valsa é raio 

de sol”, a cena que o ensejou é, precisamente, do dia doze de abril de 2019, no entanto, 

demorei meses a, de fato, finalizá-lo. O desenho “cidade, substantivo feminino”, como falado 

em uma das seções anteriores, decerto tem uma data em que foi finalizado, mas é composto 

por uma sobreposição de temporalidades do vivido. Nesses casos, a ideia inicial de deixar os 

desenhos próximos aos percursos que lhes deram origem foi posta em questão, não sendo 

somente um pequeno dilema que pedia uma decisão prática, mas provocando-me a pensar 

essas imagens, seu tempo, o tempo do fazer antropológico. 

 A cada caminhada, o desenho do percurso, o vídeo produzido, as fotografias de 

escritas urbanas e os desenhos. Essa ordem foi pensada no intuito de possibilitar meios para 

que o leitor “reconstrua”, ou melhor, imagine, esse percurso, ao encontrar nas imagens que se 

desenrolam diante de seus olhos as pistas de por onde andei, o que vi, o que fotografei... Nem 

todas as caminhadas, no entanto, nutrem-se de todos esses elementos. Das dezoito realizadas, 

todas são introduzidas com o desenho do percurso, mas falta a algumas o vídeo, enquanto 

noutras não fotografei escritas urbanas, e o desenho só se fez presente em algumas delas. O 

vazio, no entanto, não tento escamoteá-lo, forjando materiais para preenchê-lo, mas assumi-lo 

como parte da experiência concreta de campo e, portanto, da montagem, ambos com seu 

quinhão de percalços, falhas, imprevistos. Ele evidencia, por outro lado, “como a experiência 

das imagens e com as imagens podem se constituir um conhecimento que se dá também a 

partir de um não-saber e não apenas pelo lugar da representação e da relação entre 

significante e significado ou ainda de interpretação” (BRUNO, 2019b, p. 206). 

 Nos desenhos de percursos127, fica a questão: onde é o ponto de partida e de chegada? 

Onde parei? Onde me demorei? Que horas eram? E essa rua que não está indicada no mapa? 

Nos demais desenhos, pode-se perguntar: mas como foi feito esse desenho? O que aconteceu? 

O anseio por uma narrativa que justifique as imagens move as muitas questões que até mesmo 

                                                
127 Neles, optei por apresentar o desenho sem as indicações de logradouros, acreditando que esse vazio possa 
levar ao clique na imagem, quando, então, aparece o mesmo desenho, agora complementado. 
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eu teria para as imagens que produzi. Mas não me apetece saná-las. Considerando que não 

acarretaria prejuízo da partilha antropológica, quis, de fato, deixar algum trisco de vazio que 

dê espaço para a imaginação. Afinal, trata-se do caráter lacunar, a impureza, de toda imagem 

e, consequentemente, de toda montagem de imagens (DIDI-HUBERMAN, 2018a). 

 Esse é um espaço de indecisão, um vazio onde a imaginação trabalha, um “abrir a 

possibilidade de imaginar para conhecer” (BRUNO, 2019a, p. 52, grifo da autora). Esses 

vazios são o espaço da produção de quem vê, que pode recusar as obviedades e descobrir 

relações não dadas, ligar a fotografia de uma escrita urbana a outra realizada meses depois, 

um desenho a um vídeo, uma cena desse a uma fotografia, e descobrir nesses atravessamentos 

relações que eu nem sequer imaginei. As possibilidades parecem inesgotáveis quando não 

fixamos uma leitura ao fazer as imagens passarem aos olhos de outrem. Notadamente, ao 

utilizarmos meios virtuais para a partilha da pesquisa, as possibilidades de intervenção do 

leitor são mais livres e numerosas, como apontam Rocha e Eckert (2016). 

 Isso talvez tenha sido outro dos impulsos à criação do Cidade Caminhante. 

Perguntava-me: após entregar esse texto de dissertação, “terminar” essa pesquisa, o que será 

dessas imagens? Serão esquecidas em pastas no computador? Muitas já haviam sido 

compartilhadas nas páginas do Narrativas Possíveis, mas sentia que ainda não “bastava” 

(assim como não “bastava” o texto de dissertação). A montagem muda tudo. Penso nos 

leitores interessados numa produção acadêmica, talvez naqueles que sejam levados ao site por 

esse texto, mas, também, em quaisquer habitantes de Fortalezas (no plural) e de outras 

cidades que, quem sabe, tropecem por lá. 

 O leitor que passeia por essa superfície, assim como nós enquanto “farejadores de 

pistas” na cidade, também pode ser, ele, um caçador de indícios — os quais garanti que 

existissem ao olhar atento. Os vídeos, por exemplo, estão cheios deles: de onde parti, onde 

desci do ônibus, o tempo nublado e o chão molhado da estação chuvosa, o sol a pino do meio-

dia ou o crepúsculo do fim de tarde, os artigos vendidos nas lojas, que sempre guardam 

alguma sazonalidade, as músicas de carnaval, os anúncios da Black Friday128 de novembro e a 

árvore de natal da Praça do Ferreira... Carregando uma série de não-ditos, nesses vídeos, é o 

espectador “que vai fazendo a relação entre uma imagem e outra. O autor está certamente 

presente, apresentando o tema, mas cabe a quem vê o filme criar os predicados. É o 

espectador quem descobre as conexões entre uma rede de possibilidades estruturadas pelo 

autor” (CAIUBY NOVAES, 2008, p. 464). 

                                                
128 Tendo origem nos Estados Unidos, é uma data na qual empresas realizam grandes ofertas de venda de 
produtos e serviços, realizada na última sexta-feira do mês de novembro. 
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 Se quem percorrer as mesmas ruas que percorri encontrará algo diferente do que achei, 

o mesmo pode ser dito de quem percorre essa superfície, que, agora com essas imagens “à 

mão”, pode delas e com elas inventar outras intervenções. Ampliando-se o acesso a elas nessa 

espécie de mesa de trabalho compartilhada, potencializa-se a possibilidade de que elas se 

mantenham em movimento. O vazio deixado, talvez provocado intencionalmente pelo uso 

mínimo da palavra, pode ser estímulo para que o leitor, pelas dúvidas que atiçam seu 

imaginar, lance pontes entre os fragmentos. As pistas sutis permitem, talvez, remontar uma 

“narrativa”, se esse for o anseio de quem lê/vê, mas, acredito, é inevitável que qualquer 

“leitura” dessa superfície se construa sobre algo da ordem da invenção. Afinal, como aponta 

Caiuby Novaes (2008, p. 463), “o antropólogo que trabalha com imagens detém menos 

controle sobre as possibilidades de leitura que suas imagens trazem ao receptor; é sempre 

possível que o receptor se distraia diante dos objetivos do autor” — e tomara que assim seja, 

pois, distraído, ele pode envolver-se, traçar novas linhas, desmanchar ligações, atentar a 

problemas desapercebidos, abrir novos caminhos de investigação (e/ou criação). 

 Embora eu não tenha adotado a imaginação como um conceito-chave desta pesquisa, é 

notório que é por ela que se operam outros conceitos no encontro e na produção dessas 

imagens. Um ver que é já transver, atravessar o ver, atravessar com o ver129. Assim, esses 

fragmentos, pedaços de imagens e de caminhos, rastros, são reunidos e misturados nessa 

espécie de mesa e na montagem que os dispõe ali, juntos, podendo abrir vias à criação de algo 

outro, de modo que o que se perde em “enquadramentos”, pode-se ganhar em abertura de 

possibilidades. Como diz Didi-Huberman (2018a, p. 63, grifo do autor) ainda sobre esse 

espaço de banquetes e migalhas, corpos e oferendas, conspirações e escrituras que é a mesa: 

 
desordem só é desrazão para aquele que recusa pensar, respeitar, acompanhar de 
alguma forma o despedaçamento do mundo. A mesa seria então um lugar 
privilegiado para recolher e apresentar essa fragmentação. Para firmar o valor 
fundador e operatório, isto é, a possibilidade sempre aberta de se modificar, de 
produzir uma nova configuração. Cada mesa consagraria, assim, a seu modo, a 
partilha das coisas. 

 
Nessa espécie de mesa de imagens, tentei fazer não muito mais que a partilha dessa 

pesquisa, respeitando suas fragilidades, fragmentações, exageros e vazios. Evitei pensá-la 

como uma prática de “restituição” (termo caro à antropologia) da pesquisa. Se o fosse, seria a 

quem, quando temos por interlocutora de pesquisa a própria cidade e suas imagens? Antes de 

uma restituição ou de uma devolução, penso em uma prática de “partilha das coisas”, de 

                                                
129 “O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo”, diz Manoel de Barros 
(2015, p. 102). 
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partilha com a cidade, com os habitantes de Fortaleza e com qualquer outro que venha a 

passear por essa superfície. De algum modo, produzimos algo como que mais uma dobra da 

pesquisa na montagem entre acontecimentos mínimos e rastros efêmeros, com a perpetuação 

das imagens — muitas vezes já inexistentes na materialidade urbana — em forma digital 

(DIÓGENES, 2017). É como tivéssemos, aqui, um outro platô da pesquisa ou da cidade. 

Nele, mantemos essas imagens e imagens de imagens em movimento, fazendo-as circular 

além dos meios acadêmicos e deixando-as tomar rumos imprevisíveis. 

“Transforme isto em outra coisa”, diz a artista cearense Fernanda Meireles. Tentei. 
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conversas com imagens 

ou das apercebenças_ 

 
  



 

 

171 

Conto para ele as histórias de espantos e encantos que quero 

escrever, vozes que recolhi nos caminhos e sonhos meus, de 

tanto andar acordado, realidades deliradas, delírios 

realizados, palavras andantes que encontrei  —   

ou fui por elas encontrado. 

_Eduardo Galeano 

(2017, p. 2) 

 

 Esse percurso metodológico foi criado no intuito de promover o encontro com as 

escritas urbanas através do caminhar. Se tal escolha me levou a outras práticas e imagens da 

cidade (especialmente do Centro de Fortaleza), foi porque, como diz Blanchot (2010, p. 63), 

“existem aqueles que procuram para encontrar, mesmo sabendo que eles encontrarão quase 

necessariamente algo diferente daquilo que buscam”. O caminhar atraído pelas escritas 

urbanas compreendeu, antes de qualquer coisa, uma relação com uma cidade movente, essa 

que nos emite sopros e centelhas a outros achados imprevistos e, assim, à contínua reflexão e 

reinvenção do fazer antropológico (e de nós mesmos). Passo, agora, às escritas urbanas com 

as quais caminho no Centro, mobilizando tais encontros para pensar as maneiras pelas quais 

essas imagens operam na cidade. 

 Diferentemente do que proponho no site Cidade Caminhante, no texto de dissertação, 

opero outro procedimento de montagem entre fragmentos. Opto por apresentar as imagens da 

pesquisa não à medida que elas aparecem em campo (embora trace um caminho que passa, 

mais ou menos, por aspectos cronológicos), nem por apresentar todas elas. Tive que realizar, 

inevitavelmente, alguma seleção dessas escritas urbanas, o que me gerou a seguinte 

inquietação: como delinear, entre quase quinhentas 130  fotografias realizadas durante as 

caminhadas, tais escolhas? Decidi, então, conduzir tal seleção não por mensagens ou técnicas, 

mas pelas sensações que esses encontros me dispararam. Trata-se, assim, de “compreender 

como a imagem nos mostra sua forma de mostrar — que nos mostra, portanto como ela 

mostra —, e isso sem passar pela analogia de um corpo representado agarrado em um gesto 

de indicação” (BOEHM, 2017, p. 36, grifo do autor). 

 Ao longo desse processo, percebi que, muitas vezes — mas nem sempre —, tais 

sensações podem estar ligadas às mensagens escritas, de forma que os encontros podem 

compor e compor-se em um outro modo de correspondência entre a imagem e a palavra, 

outras combinações do visual e das palavras que o acompanham: palavram e imagem 

conjugam-se em potência de contato (RANCIÈRE, 2012). São complexas as operações entre 
                                                
130 O leitor já deve ter visto todas elas no site Cidade Caminhante. 
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o visível e o dizível, o mutismo das imagens e sua fala, o invisível na imagem e a visibilidade 

da palavra, o visível que não produz imagens e as imagens que estão nas palavras.  

 É comum nos referirmos às escritas urbanas como as vozes das ruas. Elas gritam, 

dizemos. Mas seu som não se ouve e, às vezes, sequer carregam palavras, ou palavras cujo 

sentido é claro. No seu expressivo silêncio, as imagens mostram, dão a ver um algo qualquer 

que não poderia ser dito de outra forma, e o fazem, às vezes, sem recorrer às palavras; outras 

vezes, imagem e palavra arranjam-se de maneira peculiar, atravessando seus limites e 

funções, desfazendo uma relação representativa do texto ali escrito com a imagem, a ele 

irredutível, que nos invade os olhos.  

 Nas escritas urbanas encontradas, busquei atentar às relações, nem sempre evidentes, 

entre o que uma imagem faz e o que ela diz — sua mostração e sua mensagem, relação essa 

que, a cada vez, processa-se de maneiras diversas. Encontrar-se com imagens, conversar com 

elas, é ser tomado por apercebenças que nem sempre se traduzem em palavras. Assim, trata-se 

de tentar captar as forças, e não (somente) descobrir o que elas “querem dizer” ou “o que 

significam” (algo que só existiria fora e anteriormente a elas, na mente do seu autor). Elas são 

menos imagens finais de coisas no mundo a serem interpretadas do que, como as coisas no 

mundo, trilhas a serem seguidas, conforme propõe Ingold (2015). Portanto, compreendo essas 

escritas urbanas não somente como representações da cidade e do que nela acontece, mas 

como mostrações, presenças, acontecimentos que operam por sensações e fazem pensá-la. E, 

no nosso caso, pensar também o caminhar e o fazer antropológicos.  

 Isso nos leva a compreender que, como preconizado por Didi-Huberman (2010), 

aquele que vê é também olhado pela imagem, de modo que se produz uma outra imagem a 

cada olhar sobre ela posto. Nesse sentido, percebemos que o visível não é evidente, que o ato 

de ver e perceber não se detém no que é visível, e que o que vemos e nos olha também nos 

escapa, não sendo o ver nossa posse. 

 
O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto de 
evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis a 
pares de olhos que se apoderam unilateralmente do ‘dom visual’ para se satisfazer 
unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu 
sujeito. [...] Todo olho traz consigo sua névoa, além das informações de que poderia 
num certo momento julgar-se o detentor. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 77) 

 
 Desse modo, as imagens que vêm a seguir, algumas entre centenas, não foram 

selecionadas por considerá-las “representativas” desse conjunto, de uma rua ou de um tal 

percurso, mas pelo que elas me dispararam e me fizeram pensar, o que de algum modo se 

refere também a outras escritas urbanas encontradas. Sou levada, assim, de umas às outras 
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nesses disparos. Entre semelhanças e diferenças, elas mostram algo nessa constelação de 

imagens que vai se formando — às vezes mais previsível, como quando vejo frases repetidas 

em diferentes ruas, e noutras vezes de surpresa, como quando uma imagem faz surgir outra a 

meus olhos, algo que encontrara meses antes e, mesmo que aparentemente não tenham muito 

a ver, uma acende a outra. Algumas vezes, falta-me o que dizer sobre aquela imagem em si, 

mas ela importa enquanto parte de uma trilha de imagens que vou encontrando, trilha essa que 

revela algo na mistura, na coabitação de um pedaço de muro, na sequência de encontros do 

acaso. Assim, por vezes, debruço-me na montagem que, entre cidade, escritas urbanas e olhar, 

foi criada. Noutras, concentro-me num encontro singular. Também não é que o que digo sobre 

essa imagem seja inerente ou exclusivo a ela, mas é que, no momento em que se deu o 

encontro, aquilo surgiu como uma apercebença para mim, desencadeando a presença de 

outras imagens que me habitam: 

  
quando aquilo que me aparece deixa, antes de desaparecer, algo assim como o 
arrasto de uma questão, de uma memória ou de um desejo. É algo assim que dura 
um pouco mais de tempo que a própria aparição – uma remanescência, uma 
associação – e que merece, portanto, sempre em meu uso ou bricolagem de escrita, o 
tempo de trabalho, ou de jogo, de uma frase ou duas, de um parágrafo ou dois, ou 
mais. (DIDI-HUBERMAN, 2018b, p. 35) 

  
A conversa tecida com essas imagens fez-se na tentativa de um exercício de 

montagem desses pequenos fragmentos de percursos. Ao adotar o caminho de escrita, o vazio 

também é assumido como escolha: tal qual na experiência de montagem do site Cidade 

Caminhante, deparei-me, constantemente, com o não-saber que as imagens veiculam. Didi-

Huberman (2018b) diz que esse não-saber não é simplesmente “nada”, mas algo que 

imaginamos, pensamos e escrevemos. As iluminações que partem desses encontros permitem-

se estender em trilhas para além deles, da mesma maneira que nem sempre tenho algo a falar 

sobre toda e qualquer imagem, e deixá-las desamparadas por um texto não as faz meras 

ilustrações — desconfio que, pelo contrário, é aí que as deixamos existir por si. Se algumas 

vezes uma torrente de imagens aparece no texto sem que eu dedique um dizer a cada uma, é 

que eu acredito que vale deixá-las ali acabadas em seu inacabamento, importando a pista que 

se põe em relação com outras pistas, como pequenas imagens-veredas que se cruzam. 

Propondo uma antropologia com imagens, senti-me, muitas vezes, buscando o 

desequilíbrio entre falar demais — arriscando sufocar a imagem com o “desperdício de 

palavras para conter-me” — e deixá-las mostrar-se sozinhas, dando-as espaço ao olhar do 

outro em seu “vazio cheio de inerências”, como diz Manoel de Barros (2016, p. 31). Talvez 

esse desequilíbrio seja patente no texto, especialmente neste capítulo, onde algumas seções 



 

 

174 

demoram-se em palavras, outras dispensam-nas em favor das imagens; umas gastam-se em 

páginas, outras contentam-se no breve dizer.  

 O texto antropológico torna-se, assim, também, via do olhar do corpo que encontra e 

cria imagens, tecendo uma montagem de fragmentos em que ficam de fora ora tais imagens, 

ora dizeres — me permiti, e assumi como escolha, essa escrita. Assim, as conversas com as 

imagens que aqui fazemos, através das sensações que elas nos disparam, não se pretendem 

unívocas, nem são a busca de uma genealogia ou interpretação, mas o testemunho de um 

caminho, o relato de um encontro, a partilha de algo que nele se produziu. Ou, em outras 

palavras, o que as imagens nos fazem pensar, sem esquecer que elas são, já, forças que 

pensam (SAMAIN, 2012), e que, portanto, nossas palavras nunca delas darão conta.  

 

caminhos pela mistura ou a legibilidade que confunde: 

primeiras sensações_ 

 
Às vezes, ela abre e vira as caixas sobre a mesa, para que 

as palavras se misturem do jeito que quiserem. 

Então, as palavras contam para Magda o que acontece 

e anunciam o que acontecerá. 

_Eduardo Galeano 

(2017, p. 69) 

 

 No início de novembro de 2018, fiz a primeira caminhada da pesquisa sem que eu 

soubesse. À época, estava às voltas com os seus rumos, sendo essa incursão ainda uma 

espécie de aposta. O percurso não foi realizado completamente ao acaso, propondo-se a uma 

repetição de um daqueles geralmente seguidos por manifestações políticas no Centro131: Praça 

da Bandeira – Rua General Sampaio – Rua São Paulo – Rua Major Facundo – Praça do 

Ferreira. Tinha por suposto que traçar esse mesmo caminho me possibilitaria encontrar os 

possíveis rastros de tais manifestações em escritas urbanas deixadas nas paredes. 

 Já na Praça da Bandeira e na Rua General Sampaio, que a ladeia, encontro algumas 

escritas que seguem direções diversas, carregando palavras como: golpe, Temer, educação, 

passe livre... Dentre elas, uma que parece destoar do teor de “protesto” ao qual são 

comumente associadas essas intervenções: “Cuspi na cara do sol/ O céu comeu partido/ Mas 

                                                
131 Como já dito, o Centro é um dos palcos privilegiados das manifestações políticas organizadas por partidos, 
organizações e movimentos autodenominados de esquerda. Nos últimos anos, acompanhei muitas delas, que, 
frequentemente, seguem em variações das mesmas ruas e praças. 
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foi só um chuvisco”. Seguindo pela General Sampaio, rua que percorri muitas vezes ao longo 

da pesquisa, vou revisitando escritas já conhecidas de outros tempos. Algumas, como “Direito 

não é favor” e “Temer tomar no cu”, já estão ali há muito, já tendo sido, inclusive, 

fotografadas para o Narrativas Possíveis. 

 

 
 

 

                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda assim, as refotografo. Não o faço sem algum desapontamento. Tantas vezes já 

passei por aqui, e as imagens que encontro parecem ser as mesmas de outrora. Há muita coisa 

para ver e sentir, pois a vida no Centro é inesgotável, mas minha atenção volta-se à procura de 

Imagem 66 - Instituir o 
passe livre estudantil_ 

Praça da Bandeira_ 
Centro_ 08/11/2018_ 

Imagem 67 - Abaixo o golpe!_ Rua General 
Sampaio_ Centro_ 08/11/2018_ 

Imagem 68 - Cuspi na cara do sol/ O céu comeu 
partido/ Mas foi só um chuvisco_ Rua General 

Sampaio_ Centro_ 08/11/2018_ 
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palavras nas paredes, lixeiras e postes. Percorrendo-as, é como se essas ruas, apesar de tudo o 

que nelas pulsa, estivessem paradas ainda na época do (início do) golpe. Temer (ou Fora 

Temer) continua como o nome mais repetido das intervenções, a esperança de “#Lula2018”132 

remanesce, as mensagens características de movimentos anarquistas são as mesmas, e poucas 

são as menções às últimas eleições presidenciais (imaginava encontrar muitos “Ele não” 133). 

 Posteriormente, passeando por essas 

fotografias, percebo que muitas imagens são 

novas — se não na cidade, ao menos em meu 

“arquivo”. Uma delas, à qual não dei muita 

importância no momento em que a encontrei, é 

só um resto de lambe-lambe que, pelas letras que 

deixou no pequeno pedaço de papel 

remanescente, permite-nos arriscar completar a 

leitura. Atentar às aparentes desimportâncias, já 

noto, é um esforço nunca garantido nem a quem 

é por elas facilmente atraído. Nossas percepções, 

moduladas por expectativas e frustrações, nos 

traem. Apesar de ter sido certeira a impressão de 

que Temer permanecia como o alvo principal de 

tais escritas — nem Lula nem Bolsonaro são tão 

reditos como (Fora)Temer nessas intervenções —, o desapontamento não me deixou ver, de 

pronto, que as escritas multiplicam-se para além da referência a esse personagem. As 

mensagens que carregam podem parecer batidas, mas, em suas combinações de tempos 

heterogêneos, mostram que algo perdura sempre o mesmo e sempre novo: o gesto de riscar a 

pele da cidade. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

                                                
132 Lula (Luiz Inácio Lula da Silva), do Partido dos Trabalhadores, é ex-presidente brasileiro. Em 2018, foi 
impedido de candidatar-se às eleições. 
133 Nessas eleições, houve uma grande campanha, conduzida pelos setores de esquerda, contra o então candidato 
Jair Bolsonaro — o “Ele” de “Ele não”. A expressão marca a época. 

Imagem 69 - Ref Prev_ Rua General Sampaio_ 
Centro_ 08/11/2018_ 
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Imagem 70 - Direito não é 
favor_ Rua General Sampaio_ 
Centro_ 08/11/2018_ 

Imagem 71 - #Lula2018_ 
Rua General Sampaio_ 
Centro_ 08/11/2018_ 

Imagem 72 - Fora política_ 
Rua General Sampaio_ 

Centro_ 08/11/2018_ 

Imagem 73 - Temer 
tomar no cu_ Rua 

General Sampaio_ 
Centro_ 

08/11/2018_ 

Imagem 74 - 
Redução? Só 
das 
mortalidades 
juvenis_ Rua 
São Paulo_ 
Centro_ 
08/11/2018_ 

Imagem 75 - Fora 
skins_ Rua 

General Sampaio_ 
Centro_ 

08/11/2018_  

Imagem 76 - 
Vaga de 
emprego 
somente para 
eleitores do 
Bolsonaro_ 
Travessa 
Severiano 
Ribeiro_ 
Centro_ 
08/11/2018_ 
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Imagem 80 - Temer carniça_ 
Rua São Paulo_ Centro_ 
08/11/2018_ 

 

Imagem 79 - Xisrpa Temer_ 
Rua São Paulo_ Centro_ 

08/11/2018_ 
 

Imagem 78 - Temer ladrão_ 
Rua São Paulo_ Centro_ 
08/11/2018_ 

Imagem 77 - Temer vai treme 
capitalismo vai morre_ Rua São 

Paulo_ Centro_ 08/11/2018_ 
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 Três meses e uma virada de ano depois, faço outra dessas incursões ao Centro. Como 

comentado anteriormente134, esse percurso parece ser uma nova primeira vez. Ainda é uma 

aposta, mas já há mais intencionalidade no caminhar, ainda que não tenha esboçado nenhum 

trajeto. Estacionando na Rua Major Facundo, próximo à Praça do Ferreira, apenas “saio 

andando”. Deixo os caminhos e caminhares me conduzirem. Nas anotações em diário de 

campo, são muitas as considerações sobre o próprio movimento, os métodos da pesquisa e o 

campo que parece ir se delineando. Entre elas, vou tecendo as sensações provocadas nos 

encontros com as escritas urbanas. 

  Encontro a primeira delas alguns 

minutos após as dez horas: um “Fora Temer” 

que, agora, é só um “Fopa Eme”. Ao conferir, 

depois, o horário em que a fotografia foi 

realizada, sou tomada de surpresa. Sinto que 

demorei muito até chegar à primeira 

intervenção vista e fotografada nesse dia, 

quando, na verdade, foram somente oito 

minutos. Mais adiante, na parede da Igreja do 

Rosário que dá para a Rua Guilherme Rocha, 

encontro uma escrita que será uma presença 

constante nessa pesquisa: “Qualquer coisa 

XD”. Na improvisação dos caminhos, as 

escolhas ao acaso nos abrem diferentes 

possibilidades. O primeiro de muitos “Zonzo” 

descobertos estava apenas alguns metros distante, na mesma rua, no muro amarelo da 

Academia Cearense de Letras. Não o vejo. Pelas voltas dos caminhos, acabo passando por 

essa rua novamente, agora noutra direção, e só então ele surge. Por pedaços de rua, por alguns 

metros, pela distração do olhar, “perdemos” algo. Mas também é quase por um triz que 

achamos, mesmo que as condições sejam desfavoráveis: é difícil enxergar uma pequena 

escrita em marcador, numa fatia de parede entre portões, sob grades. Mas vejo a “Travesti”.  

 

 

 

                                                
134 Refiro-me à seção “bruta flor do querer: deixar-se afetar na cidade cotidiana” desse trabalho.  

Imagem 81 - Fopa Eme_ Rua Pedro Borges_ 
Centro_ 16/02/2019_ 
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Penso na ânsia com a qual vou à rua quando vou à “caça” (ou, dito de outra forma, 

quando vou a campo). Apesar de ser o mesmo Centro de toda a vida, quando venho “fazer 

pesquisa” penso em encontrar paredes pontilhadas de intervenções — preferencialmente 

novas. Percebo que isso nem sempre acontecerá. Caminhando pelos arredores da Praça do 

Ferreira e da Praça dos Leões, espaços familiares para mim, muito do que vejo já fora 

fotografado em outras situações, existindo nas imagens-de-imagens em algum lugar dos meus 

arquivos de fotografias, ou mesmo nas páginas do Narrativas Possíveis.  

Imagem 82 - Qualquer coisa XD_ Rua Guilherme 
Rocha_ Centro_ 16/02/2019_ 

Imagem 83 - Zonzo_ Rua Guilherme 
Rocha_ Centro_ 16/02/2019_ 

Imagem 84 - Travesti_ 
Praça dos Leões_ Centro_ 

16/02/2019_ 
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 Mesmo assim, refotografo tudo. Como já 

comentei noutro dia, essa é uma tentativa de 

perceber algo do ainda não visto no já visto. A 

redundância é proposital. Refotografar torna-se 

também uma forma de marcar o percurso e de 

registrar, de tempos em tempos, em espaços de 

novo e de novo frequentados, o que muda, o que 

fica, o que se apaga, o que se adiciona, nessas 

efêmeras marcas. Acompanhar, ainda, o seu 

caminhar no tempo.  

 A tática da repetição, curiosamente, 

desafia a impressão de ver repetir o mesmo no 

tempo e no espaço. Como imagens 

continuamente acontecendo junto aos 

acontecimentos urbanos, ao material sobre o qual 

agem e que nelas age, às intervenções dos corpos e do tempo, são imagens abertas e 

inconclusas. Em constante movimento de tornar-se, guardam uma centelha do desconhecido 

no mesmo, uma possibilidade de surpresa no costumeiro. Furtando-se da entrega à 

imutabilidade no tempo, furtam-se, também, à 

entrega inteira e inequívoca ao olhar. “Bebo 

mar por você”, frase já conhecida de outras 

superfícies da cidade, não diz o mesmo a mim 

ontem e hoje. Não diz o mesmo a mim e a ti. 

Cada um que por ela é atravessado, nela 

deposita seu cadinho de sensações, afetos e 

memórias, de modo a ultrapassar o seu autor e 

sua intenção.  

Diz Flusser (2010, p. 67) que “textos 

são uma procura do outro, mesmo quando 

quem escreve está ciente ou não, ou até mesmo 

indiferente”. São como braços estendidos. 

Quando numa parede, parece não importar 

tanto quem estende os braços, para quem e 

Imagem 85 - Bebo mar por você_ Praça dos 
Leões_ Centro_ 16/02/2019_ 

 

Imagem 86 - Tu prometeu ficar_ E saiu fora_ 
Praça dos Leões_ Centro_ 16/02/2019_ 
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quem, imprevistamente, os abraça. O “tu”, de “Tu prometeu ficar”, pode ser ninguém, 

alguém, tanta gente. Não à toa, encontramos uma intervenção na intervenção: “E saiu fora” 

(como quem diz: “não importa saber quem te prometeu ficar, pois a mim alguém também o 

fez, e saiu fora”). A conversa na parede parece ser como um atravessamento de afetos entre 

anônimos. Essas escritas — abertas e em aberto, de autor e endereçamento indefinidos — são 

apropriadas por quem por elas passa e por elas sente-se tocado, como se a ponta dos dedos 

daqueles braços estendidos chegasse à pele do outro. Apropriamo-nos dessas imagens que nos 

emprestam palavra; alguns até se sentem provocados à participação para além do olhar. 

Também eles deixam seus rastros nessa superfície. 

 Nas paredes que ladeiam essa travessa — que só nas últimas caminhadas da pesquisa 

descubro chamar-se “Morada Nova” —, são sempre muitas as intervenções. A maioria delas é 

pequena, feita com marcadores, e trata dessas grandes pequenezas da vida, ou tornam as 

coisas do alto escalão da importância assunto também do pequeno. Volta e meia, passo por 

aqui a conferir o que chega à sua nova e temporária morada, e a novidade pode ser tanto uma 

fresca marca deixada quanto um antigo risco que só agora vejo, ou até mesmo o 

desaparecimento de escritas que venho acompanhando. Esses breves metros de parede 

renovam, constantemente, alguma reflexão ao longo da pesquisa. Uma delas indaga sobre o 

que essas escritas têm de cidade no íntimo que carregam.  

Poderíamos pensar, precipitadamente, que há uma espécie de escrita destinada ao 

“fora”, aos muros, e outra destinada ao “dentro”, às portas de banheiro, diários e “muros” de 

redes sociais. Como já percebia durante a trajetória do Narrativas Possíveis, nas tantas escritas 

de amor (e dor) encontradas, vou conferindo, ao longo da pesquisa, que essa separação é 

embaralhada, confundida, desafiada nas superfícies urbanas. As escritas íntimas podem estar 

— e estão — nas ruas e, mais importante, não apenas como “inocentes” declarações de amor, 

mas como indícios de que esses espaços são percorridos e habitados por aqueles que, não se 

sabe exatamente quem, como ou por quê, mexem no que existe e inventam novas e outras 

imagens na, da ou com a cidade. Na mensagem “de amor” subjaz algo como: aproprio-me de 

um espaço público, inscrevo-me nele e reinvento-o em minhas práticas. Assim, de alguma 

forma, elas não profanam, como diz Agamben (2007b), essa separação do que configura um 

escrito de “casa” e um escrito de “rua”, o que é de interesse “público” ou “privado”, o que é 

frase “de afeto” ou “de política”? 

 Os beijos vermelhos deixados em uma coluna de granito de uma banca de jornal na 

Praça do Ferreira dizem-me: não adianta forjar a separação, calca-se o lugar do íntimo 

também nas superfícies urbanas. O antigo “Greve Geral”, que já deve ter passado por algumas 
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greves, permanece em outra face da banca. Só na fotografia, depois, vejo que acima da tinta 

azul há a sombra de um escrito não completamente legível, algo que deixou apenas uma 

delicada pegada como pista de que ali esteve. Se passo rápido o olhar, sugere um “amor”. No 

orelhão próximo à mesma banca, uma pequena frase é abandonada interrompida: “Será que 

ela vai t”. 

 Lembro-me das passagens incompletas de Benjamin (2018), que nos deixam a querer 

saber das lacunas e, às vezes, imaginá-las. Essa é uma miudeza quase invisível no orelhão, 

como aqueles beijos: beijos a alguém, talvez? Mas, também, só por ali estarem, beijos à 

cidade, beijos na cidade, “coimplicação” corpo-cidade. Essa, tal qual as demais imagens que 

encontro, são como indícios de que deixamos um pouco de nós na cidade nessas escritas, 

digam elas “Greve Geral”, “Bebi mar por você” ou mesmo “Qualquer coisa”. Como ter olhos 

para ver essas marcas, mas também sua importância como rastros de um agir urbano de 

potência micropolítica? 

 
Imagem 87 - Beijos_ Praça do Ferreira_ Centro_ 16/02/2019_ 
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 Percorrendo a Rua General Bezerril, lembro-me que sempre que passava por um 

determinado cruzamento dela, via dois lambe-lambes de fotografias em preto e branco à 

minha direita. As fotografias traziam o mar da Praia de Iracema àquele trecho de rua. A 

imagem é viva nos meus olhos, mas não os encontro mais. No seu lugar, a parede guarda 

outra surpresa: “A rua é casa a céu aberto”. O encontro gera-me uma excitação própria do 

achado – descobri não só a intervenção, mas a sensação que eu estava esperando desde o 

início do percurso. É como alguma confirmação de que, seguindo linhas por caminhos não 

planejados, farejando pistas que me levam pra cá e pra acolá, eu pudesse chegar a algo. 

Embora as mensagens veiculadas nas escritas urbanas, como texto isolado, não sejam o que 

nelas considero de mais importante, algumas delas me convocam e comovem de maneira 

especial. No imbróglio imagem-palavra, é como se elas dissessem o que eu diria, fazendo o 

que eu gostaria de fazer. Nos encontramos — eu e alguém de quem nada sei — nessa frase. 

Mas não é a chegada. É um nó no emaranhado de linhas ao qual me junto. Desse nó, sigo 

novamente. Durante toda a pesquisa, passarei por ele muitas vezes135.  

 
                                                
135 Não à toa, a fotografia que trago aqui é de novembro do mesmo ano. De tanto caminhar-encontrar-fotografar 
escritas urbanas, fui “abrindo o plano” do olhar, de modo a perceber, por exemplo, que essa se faz acompanhar 
de um xarpi (o qual, por sua vez, repete-se junto a outras frases pelas ruas do Centro). Por isso, optei por utilizar 
essa fotografia, realizada em outra data. 

Imagem 88 - Greve Geral_ Praça do 
Ferreira_ Centro_ 16/02/2019_ 

Imagem 89 - Será que ela vai t_ Praça 
do Ferreira_ Centro_ 16/02/2019_ 
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Imagem 90 - A rua é casa a céu 
aberto_ Rua General Bezerril_ 

Centro_ 26/11/2019_ 
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Na partilha de imagens e impressões das duas primeiras caminhadas de pesquisa no 

Centro, lanço questões que ressoaram ao longo de toda essa trajetória, a serem retomadas e 

desenvolvidas mais adiante. Uma delas, mais uma vez uma questão de objeto e de método, 

trata dos entres. Michel de Certeau (1994), sobre os graffiti de Nova Iorque, diz:  

 
Essas árvores de gestos se movimentam por toda a parte. Suas florestas caminham 
pelas ruas. Transformam a cena, mas não podem ser fixadas pela imagem em um 
lugar. Se fosse necessária, apesar de tudo, uma ilustração, seriam as imagens-
trânsito, caligrafias amarelo-verde e azul metal, que bradam sem gritar e listram os 
subsolos da cidade, ‘bordados’ de letras e números, gestos feitos de violências 
pintadas com pistolas, xivas em escrituras, grafos dançantes, cujas fugidias 
aparições são acompanhadas pelos ruídos abafados dos trens do metrô: os graffiti de 
Nova Iorque. (CERTEAU, 1994, p. 182, grifos nossos) 

 
 São muitas as escritas urbanas encontradas ao longo dos percursos no Centro de 

Fortaleza. Estendendo-se por suas ruas, percebemos que não há centro, fechamento, unidade 

ou genealogia nessas ramificações. Onde começam e terminam? Como se distribuem? Como 

se separam em suas mensagens e técnicas? Partindo do que nos mostra a cidade, através da 

experiência do caminhar, nada disso pode ser assegurado. Logo percebemos que as escritas 

urbanas não só envolvem uma prática de riscar e de pesquisar a cidade nos caminhos e no 

movimento, como essas imagens também não se fixam em categorias delimitadas. Ou, talvez, 

possamos até traçar princípios de organização, mas sempre há algo a nos fazer neles deslizar. 

As escritas urbanas, mesmo em frases simples de letras legíveis, misturam-se e confundem-

nos em sua legibilidade, habitando uma zona de indiscernibilidade — ou do indiscernível no 

discernível. A sua aparentemente fácil decifração pode ser, na verdade, um artifício que 

lançam para nos desconcertar e desorientar. 

Procedendo por vizinhança, elas vão criando um mapa-texto da cidade, não 

necessariamente de pontos conectados, mas de linhas a perpassar um e qualquer outro ponto. 

As frases e palavras emaranham-se nos muros em distintas mensagens, cores, formas, 

tamanhos, técnicas, bem como em seus tempos, sem seguir uma curadoria prévia nem garantir 

uma unidade coerente. Como vimos (e como continuaremos a perceber nas caminhadas no 

espaço e no tempo), um “Fora Temer” faz morada provisória próxima a um “Travesti”. Um 

“Bolsonaro Cuzão” surge numa parede apinhada de ditos afetuosos. Um “Ele não” sobrepõe-

se ao “Abaixo o golpe”, que dura anos, e, junto deles, insiste também a intervenção em 

estêncil que fala de sol, céu e chuvisco.  



 

 

187 

 Não quero dizer, com isso, que não 

seja possível perceber singularidades nas 

escritas urbanas que encontramos em 

diferentes áreas e ruas do Centro (ou mesmo 

do centro-do-Centro, onde caminho), 

decorrentes das múltiplas maneiras de habitá-

las. Certamente, já com essas duas primeiras 

caminhadas, é possível indicar que algumas 

ruas concentram maior quantidade de 

intervenções do que outras, como a General 

Sampaio em relação à Liberato Barroso. Ou 

que identificamos mais frases de referência 

direta a acontecimentos macropolíticos na 

General Sampaio, na Senador Pompeu e na 

Barão do Rio Branco, com suas palavras de 

ordem, algumas vezes acompanhadas de 

siglas de movimentos, partidos e 

organizações políticas — e isso, por sua vez, 

pode relacionar-se aos percursos feitos pelas 

manifestações. Ainda, podemos sugerir onde 

há maior probabilidade de haver escritos mais 

irreverentes ou apaixonados, pelas práticas e 

sujeitos que ali transitam, como na Praça dos 

Leões, com seu gosto pela boemia e suas 

longas noites de festa. Além disso, decerto, 

há tipologias traçadas pelos sujeitos que 

escrevem na cidade, o que é notório 

sobretudo quanto às práticas da pixação (e no 

que elas guardam de similaridades e 

diferenças às das escritas urbanas) 136. No 

                                                
136 Algumas pesquisas na área fazem essa sugestão. Não me cabe, aqui, proceder uma análise comparativa entre 
a pixação de tags e xarpis e o que chamo de escritas urbanas, mas não ignoro suas semelhanças e diferenças (em 
termos de prática e de imagem). Um ponto importante a salientar é que, embora haja porosidades entre ambas, 
percebo que, na pixação, o campo parece estruturar-se de modo mais fechado e organizado. Nas escritas urbanas, 
não se identifica, a priori, a estruturação clara de um campo delimitado, até porque tais escritas vêm de todos os 

Imagem 91 - Bolsonaro Cuzão +cedo_ Praça dos 
Leões_ Centro_ 20/02/2020_ 

 
 
Imagem 92 - Abaixo o golpe_ Ele não_ Rua General 
Sampaio_ Centro_ 21/05/2019_ 
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entanto, no movimento do olhar transeunte no encontro com essas imagens, justamente pelo 

seu caráter errante, constantemente surgem escritas que embolam uma ordenação que vinha se 

esboçando. Assim, se alguma territorialização pode ser sugerida, mantém-se inócuo dispor 

tais imagens em um mapa acabado (de cidade ou categorias).  

 Como imagens em trânsito, também percebo que as escritas urbanas encontradas nesse 

lócus de pesquisa poderiam, porventura, estar em outros locais. Nesse simultâneo aqui e 

acolá, outros bairros, mais próximos ou distantes, fazem-se presentes no Centro ao se 

inscreverem em suas paredes: Pirambu, Serviluz, Bom Jardim, Jangurussu... Se isso, por um 

lado, mostra como o Centro pode ser entendido como um espaço entre, onde várias fortalezas 

se atravessam (MARTINS FILHO, 2013), também foi mais um indício à reflexão sobre uma 

tal territorialidade ambulatória das escritas urbanas. 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, algumas escritas que encontro no Centro ora repetem-se em outros 

bairros (aparentemente pelo mesmo autor), ora encontram eco naquelas riscadas em outros 

bairros e mesmo cidades (provavelmente sendo diversos os autores)137. Disso decorre que, ao 

                                                                                                                                                   
lados: da pixação, das artes urbanas, dos movimentos políticos e de sujeitos que não se colocam em nenhum 
desses campos. E cada uma dessas “categorias”, por sua vez, já compreende sua gama de misturas e cruzamentos 
com as demais. Assim, se na pixação pode haver tipologias mais claras e enraizadas, provenientes dos próprios 
sujeitos pixadores, nas escritas urbanas a tentativa de estabelecê-las partiria, sobretudo, do olhar pesquisador — 
o que não objetivo fazer.  
137 Embora essa pesquisa tenha se espacializado no Centro, continuo a perscrutar e fotografar escritas urbanas em 
outros bairros de Fortaleza, o que torna possível estabelecer essas relações. Além disso, ao acompanhar as 
páginas de outros coletivos e projetos que atuam de forma similar ao Narrativas Possíveis, vejo fotografias, 
realizadas em outros locais, de escritas urbanas semelhantes às que encontro no Centro. 

Imagem 93 - 
Serviluz_ Te amo 
diego_ Praça do 
Ferreira_ Centro_ 
16/02/2019_ 

Imagem 94 - Pirambu é 
nós_ Rua Major 
Facundo_ Centro_ 
14/03/2019_ 

Imagem 95 - Bom Jardim_ 
Rua Major Facundo_ 
Centro_ 14.03.2019_  

Imagem 96 - 11/11 2015 
Jangurussu de 

resistência_ Parque das 
crianças_ Centro_ 

14/03/2019_ 



 

 

189 

conversar com essas imagens, não as entendo como fechadas em si nesse espaço, constituindo 

algo como “as escritas urbanas do Centro”. Por serem criadas e encontradas em movimento, 

conversam com um sem-número de intervenções que passeiam por outros lugares, bairros, 

cidades. Além disso, elas mesmas deslizam por essas superfícies, inclusive “saltando” entre 

platôs de cidade material e “virtual”. Nos movimentos que fazem pelas superfícies urbanas, 

estendendo-se em todos os sentidos, novos pontos podem romper, desaparecer, reaparecer a 

qualquer momento. Sem começo nem fim, crescem pelo meio, tipo matinho que vai brotando 

no concreto em todo lugar. Recusam — assim como os seus “autores” — a fixidez.  

Esse movimento também concerne às danças entre as categorias com as quais se tenta 

organizá-las. Como se pode notar, a denominação que uso é propositalmente abrangente: se 

proponho exclusões, é na tentativa de não me perder na vastidão das expressões urbanas e, 

concomitantemente, dedicar-me àquilo que, nela, mais me toca. Assim, durante essas 

caminhadas, decido não fotografar xarpis, bombs ou obras de graffiti e de murais. No entanto, 

esses “fora” e “dentro” são porosos; como num jogo em que estabelecemos regras para 

deliberadamente quebrá-las, constantemente tais ordens são postas em xeque pela maneira 

como as imagens se mostram. Fotografo, por ímpeto do olhar, algo que depois me põe em 

dúvida, como pequenos corações em vermelho que surgem numa das últimas caminhadas em 

campo. Passo pelo primeiro, na Rua Floriano Peixoto e, depois de alguma hesitação, volto e 

fotografo-o. Depois, eles começam a repetir-se ao meu olhar. E então, são escritas urbanas? 

Não é que não haja, seja no espaço urbano ou no sistema de classificações, nenhum 

tipo de “territorialização”. O que podemos supor é que existe uma “territorialidade itinerante” 

(PERLONGHER, 1987), um nomadismo que é também uma dança entre estratégias de 

codificação e táticas de confusão, momentos de estruturação e rompantes de fuga. Assim, 

aceito, por ora, que esse pode ser um conceito aberto, como numa metodologia de pesquisa 

que opta pelo E, em vez do Ou. Aqui, pode ser escrita urbana declaração de amor e protesto 

assinado por organização política e estêncil elaborado e frase acoplada a xarpi e pequenas 

inscrições em marcador e cartazes lambe-lambe figurativos e, quiçá, até o que não carrega 

palavra. 

É por isso que essas imagens parecem inumeráveis, como as abelhas de um enxame. 

Dizem Deleuze e Guattari (2012b, p. 186) que “o que caracteriza o inumerável não é nem o 

conjunto nem os elementos; é antes a conexão, o ‘e’, que se produz entre os elementos, entre 

os conjuntos”. Entendo-as, umas e outras, como imagens que, na maneira como operam e 

fazem-se ver, carregam um gesto movente e errante de percorrer, riscar, marcar, “escrever” 

(n)a cidade. Mais uma vez, tratamos do que é “entreapercebido” nessas imagens, o que se 
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produz na relação entre elas. Talvez seja nesse entre que fazemos valer a potência do 

dissenso, das semelhanças e diferenças, aceitando o que há de confuso até naquilo que se faz 

ler.  

 

 
 

   

 
   

  

Imagem 97 - ♥_ Rua Floriano 
Peixoto_ Centro_ 26/11/2019_ 

Imagem 98 - ♥_ Rua General 
Bezerril_ Centro_ 26/11/2019_ 

Imagem 99 - ♥_ Rua Floriano 
Peixoto_ Centro_ 26/11/2019_ 
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um percurso por imagens e um desafio à unidade_  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Imagem 101 - O Centro já está 
vivo_ Praça dos Leões_ 
Centro_ 29/03/2019_ 

Imagem 100 - Centro_ Rua 
Guilherme Rocha_ Centro_ 
29/03/2019_ 
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Imagem 102 - 
Eu sou uma 
vaca porque 

dancei em 
público_ Praça 

dos Leões_ 
Centro_ 

29/03/2019_ 

Imagem 103 - 
Vamo se 
ajudando_ 
Praça dos 
Leões_ Centro_ 
29/03/2019_ 

Imagem 104 - 
Tou bonzim_ 

Praça dos 
Leões_ Centro_ 

29/03/2019_ 

Imagem 105 - 
Escancara_ 
Praça dos 
Leões_ Centro_ 
29/03/2019_ 

 Imagem 106 - 
Lula livre_ Rua 

São Paulo_ 
Centro_ 

29/03/2019_ 

Imagem 107 - 
Sim a liberdade 
de expressão_ 
Rua São Paulo_ 
Centro_ 
29/03/2019_ 
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Imagem 108 - 
Acorda Brasil 
#Elenão_ Rua 

São Paulo_ 
Centro_ 

29/03/2019_ 
 

Imagem 110 - 
#ForaTemer_ 

Rua São Paulo_ 
Centro_ 

29/03/2019_ 

Imagem 112 - 
Hip Hop é o 

som!_ Rua 
Senador 

Alencar_ 
Centro_ 

29/03/2019_ 

Imagem 109 - 
Gostei_ Rua 
São Paulo_ 
Centro_ 
29/03/2019_ 

Imagem 111 - 
Fora Temer_ 
Rua São Paulo_ 
Centro_ 
29/03/2019_ 

Imagem 113 - 
Redução de 
danos_ Rua 
Senador 
Alencar_ 
Centro_ 
29/03/2019_ 
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Imagem 114 - I love Centro_ 
Rua Senador Alencar_ Centro_ 

29/03/2019_ 
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Imagem 115 - 
Alegria_ Rua 

Senador 
Alencar_ 
Centro_ 

29/03/2019_ 

Imagem 117- 
Bolsolixo_ Rua 

Conde D'Eu_ 
Centro_ 

29/03/2019_ 

Imagem 119 - 
Vc não é um 

produto! + 
Amor por 

querer. Sem 
favor_ Rua 

Sena 
Madureira_ 

Centro_ 
29/03/2019_ 

Imagem 120 - 
Respeita as 
minas_ Rua 
Sólon Pinheiro_ 
Centro_ 
29/03/2019_ 

Imagem 118 - 
Quem é você 
pra derramá 
meu mucunzá? 
#eu_ Rua Sena 
Madureira_ 
Centro_ 
29/03/2019_ 
 

Imagem 116 - 
Palpite: o 
grafite é o 
limite. 
Leminski_ Rua 
Conde D'Eu_ 
Centro_ 
29/03/2019_ 
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Imagem 121 - Zonzo_ 
Rua Floriano Peixoto_ 

Centro_ 29/03/2019_ 
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ninguém, qualquer um, outrem: 

anonimato, pouso do olhar e intervenção com a intervenção_ 

 
Traços de letras que um dia encontrou nas pedras de 

uma gruta, chamou: desenhos de uma voz. 

_Manoel de Barros 

(2016, p. 55) 

 

O que brota e emerge nos entres, como as escritas urbanas, parece habitar uma zona 

também de intermezzo, de vizinhança, de indiscernibilidade, de indecidibilidade, de 

indiferenciação, como diz Deleuze (2007a). O que são? Arte, protesto ou vandalismo? 

Pixação ou arte urbana? Pixação ou pichação? De quem são as vozes que essas letras 

desenham? De pixadores, artistas urbanos, militantes? Quem são esses sujeitos que, muitas 

vezes sem assinar seus nomes ou tags, ou mesmo deixar qualquer indício que nos permita 

remontar a uma autoria, escrevem e se inscrevem nos muros? 

 
Imagem 122 - Pixo logo existo_ Rua Perboyre e Silva_ Centro_ 12/04/2019_ 
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“Pixo logo existo”, diz o escrito pontudo, losângico, letras-cristais, um estilo que, 

venho percebendo, tem marcado o Centro. Os dizeres são acoplados a xarpis, naquela mistura 

entre “tacar o nome”138 e “tacar a frase”, entre legível e ilegível. Como uma manifestação da 

borradura dessas fronteiras, aparecem em meus caminhos “Manifesto in-consciente”, “Eu ♥ o 

Centro”, “P/ Baco Exu do Blues”, “I l♥ve Centro”, frases acompanhadas de um longo, 

esticado e vertical xarpi, por vezes encimado por corações vermelhos e volteios.  

 Dessa vez, a intervenção, marcando um portão vermelho, passa quase escondida por 

uma fileira de manequins vestidas em roupas íntimas na Rua Perboyre e Silva. Para o passante 

apressado, pode até parecer que não há nada a ler, pois, além desse obstáculo, a caligrafia 

guarda um quê de mistério, de desafio à fácil decifração, à maneira dos xarpis. Mais uma 

expressão da legibilidade que confunde: faz-se ler, mas não tão obviamente; é frase, mas 

também é pixo.  

 A imagem, por sua vez, é uma dessas intervenções feitas pela própria cidade, no 

instante da cena, como sugere Armando Silva (2014). As manequins, inanimadas mulheres-

bonecas-suportes, não pixam, não existem, mas, nesse momento, fazem parte da pixação. 

Assim como o meu olhar, que, por pouco, ali pousa e me faz algo descobridora e algo 

coautora da imagem. Não sei quem é ou quem são esses que ali escreveram, mas, nesse 

momento, conversamos: ambos gozamos a inscrição. 

 
Aqui, torno a insistir na tese que sustento: os grafites urbanos podem ser ressituados 
em seu sentido por obra do documentarista, que faz com que expressem algo 
diferente de sua intenção original; outras vezes é a própria urbe, em sua própria 
dinâmica, que pode criar um grafite ou uma obra de arte urbana, sem requerer um 
sujeito autor. (SILVA, 2014, p. 152) 

 
 Assim como essa imagem, tantas outras — basta passear por elas — emergiram nas 

caminhadas mostrando que uma de suas potencialidades é o embaralhar das categorias, a 

confusão dos enquadramentos, a inquietação gerada por não saber exatamente do que se trata 

e pela impressão de que qualquer pessoa pode ter empreendido essa ação — confusão 

incrementada, ainda, quando existem intervenções nas intervenções. O anonimato torna tudo 

mais intrigante. Diferentemente do “Pixo logo existo” acima, a maioria das escritas urbanas 

encontradas não vem acoplada a um xarpi (o que nos permitiria identificar a existência de 

uma assinatura, mesmo que embolada e compreensível apenas àqueles que dominam o código 

da pixação), bem como não trazem a sigla de uma organização política, o nome de um artista 

urbano ou coletivo.  

                                                
138 “Tacar o nome” refere-se, entre os pixadores, à ação de assinar seus xarpis ou tags na materialidade urbana. 
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 Entre escritas assinadas e não assinadas, podemos falar em níveis de anonimato: a 

possibilidade de identificar o autor de alguma escrita urbana depende de “circuitos de 

revelação e ocultação” (CAMPOS, 2009b, p. 156). A mim, por alguma aproximação com a 

temática das artes urbanas e da pixação, foi possível reconhecer os autores de algumas 

escritas, mesmo quando essas não eram assinadas (ou, talvez, a “assinatura” nem sempre 

compreende um nome assinado, mas uma marca que permite identificar um autor). 

Ocasionalmente, as imagens da pesquisa (ou mesmo escritas encontradas em outros bairros, 

mas que têm ligação com aquelas do Centro), quando postadas nas páginas do Narrativas 

Possíveis, levaram-me aos autores139. 

 No entanto, a grande maioria delas tem como autoria somente algo que se processa na 

imaginação: conjecturo, por vezes, o acontecer dessas inscrições, uma maquinação da 

curiosidade em torno daquilo que não tem nome próprio, nos instigando à fabulação. O seu 

não-saber constitutivo também me deixa mais atenta às pequenas pistas que surgem a cada 

encontro: uma caligrafia semelhante aqui e ali, uma tinta da mesma cor, um jeito de escrever a 

letra A. Muitas vezes, prefiro deixá-las assim, lacunares, pois a interrogação que carregam 

pode ser não só o que nelas nos seduz, mas uma de suas armas.  

 O anonimato é compreendido como uma tática que possibilita tornar visíveis os rastros 

de um agir urbano baseado na ilegalidade, descontínuo e difuso, que não se deixa localizar 

(ou joga entre a captura e a deserção). Esses sujeitos inscrevem-se nas superfícies urbanas 

permanecendo anônimos para muitos de nós — e, “por mais paradoxal que possa inicialmente 

parecer, ‘eu sou ninguém’ é a mais forte de todas as armas políticas”, diz o filósofo brasileiro 

Vladimir Safatle (2016, p. 6). “Pixo logo existo” e “Eu sou ninguém”: pode ser na medida em 

que se permanece anônimo, que se pode continuar, também, pixando. Quem escreve aquilo 

que, no muro, escapa às classificações? E quem escreve também escapa delas? Do que mais 

escapa? Essas escritas são de “ninguém”, mas são, ainda, corporificadas, compreendendo a 

presença de um outro que, atestando sua existência e inventando (ou se inventando enquanto) 

mais uma imagem da cidade, nela se expressa e se inscreve. 

Ninguém e, simultaneamente, qualquer um pode ser o autor do que se escreve nas 

superfícies urbanas, como uma multidão que ataca de todas as direções e volta a desaparecer, 

permanecendo desconhecida, incerta, inexata. Quando a autoria dessas marcas pode passar 

por qualquer pessoa, ou uma pessoa qualquer, ou mesmo uma multidão, assume-se a 

possibilidade de gerar os efeitos de uma “contaminação dispersa” e uma “adesão indistinta” 

                                                
139 Por exemplo, o próprio autor comenta, indicando sua autoria, ou outra pessoa o cita em um comentário, 
revelando-o. 
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(DIÓGENES, 2017, p. 128), espalhando sejam a dúvida, o dissenso e a curiosidade, sejam as 

próprias escritas urbanas, que proliferam na cidade por autoria indefinida. 

É como se esse escrever anonimamente compreendesse um “gesto que, ao mesmo 

tempo, o tornou possível e lhe excede e anula a intenção” (AGAMBEN, 2007b, p. 53). Ou 

seja, o autor não preenche de significados as imagens que encontramos — na verdade, o 

próprio estatuto de autoria pode ser questionado. Em tese, ninguém e qualquer um pode ser o 

autor. Por essas vias, podemos dizer que é também indeterminado o seu endereçamento. Às 

vezes há, às vezes não, um receptor definido e expresso; de todo modo, esse é um tipo de obra 

aberta (ou em aberto), propagando-se por expansão, por contágio que não escolhe quem. 

O alvo da nossa escritura poderá nunca chegar a vê-la (lembro-me de um “Te quero 

tanto” que escrevi em um portão da Praça dos Leões e que sumiu antes de ser encontrado ao 

acaso pelo seu “alvo”; pergunto-me se outro alguém o viu). Às vezes, o alvo não é, decerto, 

ninguém específico, mas a própria cidade, como portadora dos nossos gestos, como quando 

escrevemos “A cidade é sem fim” ou “Fortaleza é fêmea”: a quem endereçamos esses 

dizeres? Escrevemos para nós, para ninguém, para qualquer um, ou para (ou melhor, com) a 

própria cidade? Escrevemos para tornar possível escrever? 
 
  

Imagem 123 - A cidade 
é sem fim_ Rua 
Floriano Peixoto_ 
Centro_ 26/11/2019_ 

Imagem 124 - A cidade 
é sem fim_ Praça dos 
Leões_ Centro_ 
23/02/2019_ 

Imagem 125 - A 
cidade é sem fim_ 

Ônibus Circular II_ 
29/11/2019_ 
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Como essas imagens irrompem em nossos deslocamentos sem nos pedir autorização, e 

na rua não é imposto um certo modo de olhar (como um ver sem tocar de museu), elas “agem 

como um convite à participação, mesmo que ocorra apenas ao nível do olhar do transeunte 

que vive e usa a cidade” (DIÓGENES, 2015b, p. 701). As distâncias entre o olhar e a coisa 

vista são encurtadas. De uma intervenção “sem” autor, passamos a uma com muitos autores. 

Cada um implicado nelas não é “ninguém”, mas sou eu, você e toda a gente por elas afetada, 

sendo o ver/ler as escritas urbanas também um ato de produção: o leitor torna-se como que 

um cocriador dessas marcas na medida em que o olhar as agencia.  

Assim, não apenas olhamos as imagens da cidade, como também as (co)produzimos, o 

que passa pela “leitura” das escritas urbanas que encontramos, pela intervenção junto ao que 

existe e pela criação de novas imagens a partir daquelas que nos afetam. Mesmo a simples 

fotografia de uma escrita urbana não é só um “registro”, como vimos anteriormente com 

Armando Silva (2014). Um ângulo do olhar, um momento fortuito, um obstáculo à visão, e o 

“Desapego” torna-se fragmento de um discurso amoroso (BARTHES, 1981). Dessa forma, 

mais do que registrar “dados”, o olhar constrói uma leitura singular do que vê, sendo essa, 

como fala Certeau (1994), uma produção silenciosa, que metamorfoseia o que é lido.  

 

 

  

  

  

Imagem 126 - Pego_ 
Rua Visconde de 
Saboia_ Centro_ 
26/11/2019_ 

Imagem 127 - Apego_ 
Rua Visconde de 
Saboia_ Centro_ 
26/11/2019_ 

Imagem 128 - 
Desapego_ Rua 

Visconde de Saboia_ 
Centro_ 26/11/2019_ 
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Assim, compreendo que, mesmo quando 

escrevemos para alguém, como numa declaração 

de amor que porta até um nome, o 

endereçamento ainda é indefinido ou múltiplo — 

notadamente, essa é uma das potencialidades de 

tomar a parede como papel. Uma vez que, para 

além das avaliações do gosto, as escritas urbanas 

geram um efeito de não-passividade 

(DIÓGENES, 2015b), qualquer um, qualquer 

outro, torna-se o alvo dessas inscrições quando 

tocado por elas, seja através da identificação e da 

vibração, ou do confronto e do choque. Assim, 

ao olhar, afetamo-nos e movemo-nos, não só 

apropriando-nos das imagens que a cidade nos 

oferece para dar mostração aos afetos, como 

riscando o riscado, intervindo, também, nas 

intervenções. Muitas vezes, encontrei escritos sobrescritos, imagens superpostas, dizeres 

atropelados, como uma discussão feita em pedaços, a intervalos de tempo não-sabidos, entre 

“escritores”. Aqui, por exemplo, parecem ser três os conversadores a discutirem uma 

definição sobre o cinema. 

 O endereçamento também pode ser um jogo de apostas no acaso, sendo a indefinição 

da autoria e do receptor, mas também da duração, das causas, dos efeitos, uma das marcas das 

escritas urbanas: “à primeira vista, apresenta-se como um ato do acaso, no qual o risco, a 

incerteza em sua elaboração e a imprevisibilidade de seus resultados constituem praticamente 

sua descarga determinante” (SILVA, 2014, p. 23). Ao acompanhar seu caminhar no tempo, ao 

longo da pesquisa, percebi que essas escritas urbanas nunca ficam prontas, continuando a se 

movimentar e serem movimentadas nas ruas, convidando os transeuntes a se reunirem ao seu 

acontecer. A elas, sobrepõem-se novas camadas de tempo, sensações e imagens, às vezes ao 

acaso, às vezes propositadamente. Nesse sentido, podemos diz que 

 
na rua, em princípio, qualquer um pode ser autor/artista, pode interferir, apagar, 
completar, rasurar a sua própria obra, a de outros atores, gerando um princípio plural 
e contínuo dos processos de criação, fruição e compartilhamento das intervenções 
efetuadas entre espaços. (DIÓGENES, 2015b, p. 687) 
 

Imagem 129 - Cinema é charlação_ Cinema é 
ação_ Pequeno burguês?_ Rua Coronel Ferraz_ 

Centro_ 26/11/2019_ 
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Com Deleuze (2007b), podemos falar em outrem compreendido nessas imagens 

encontradas e criadas, esse outro que não é necessariamente um sujeito ou um objeto 

particular, mas algo que organiza o campo perceptivo como um “fora” em relação a um 

“dentro” que julgamos ser ou no qual julgamos estar. Aquilo em que nosso olhar pousa, que 

nos distrai e nos atrai, que nos toca como “objeto” de afeto e de conhecimento, só é tornado 

possível por outrem — aquele que encontramos nas ruas da cidade, mas, também, aquele que 

nos interpela nas suas superfícies, com o qual dificilmente podemos evitar nos relacionar de 

alguma forma. Seja com uma frase de protesto ou de amor, seja gerando-nos atração ou 

repulsa, essas imagens introduzem o que não percebemos como perceptível para outrem. 

Assim, estruturam um campo perceptivo do possível, “inscrevendo a possibilidade de 

um mundo espantoso quando ainda não estou espantado ou então, ao contrário, a 

possibilidade de um mundo tranquilizante quando eu me encontro realmente assustado com o 

mundo” (DELEUZE, 2007b, p. 319). Caminhando por tantas escritas urbanas ao longo desses 

anos, outrem expressa o que está à margem do meu olhar, mas que é tornado visível como 

possibilidade. Por exemplo: escrever na cidade, quando ainda não escrevo, até que escrever 

faz-se necessário. 

 

  

 

  

Imagem 130 - Cruzada 
anti gay!_ Praça da 
Justiça_ Centro_ 
14/03/2019_ 

Imagem 131 - Cruzada 
anti gay!_ Fascistas 

não passarão!_ Praça 
da Justiça_ Centro_ 

14/03/2019_ 
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Dessa forma, algumas vezes senti-me seduzida a trocar, por um instante, a câmera (o 

celular) pelo pincel marcador, como se uma cumplicidade fosse tecida, nesse gesto, entre mim 

e a cidade com a qual pesquiso, ou entre mim e os ninguéns e alguéns de quem pouco sei, mas 

que me mostram ser possível riscá-la. Algumas poucas outras vezes, porém, senti-me 

confrontada, irritada, ofendida pelas frases que encontrava nas caminhadas. Não pude apenas 

negá-las, como se elas não fizessem parte do meu “interesse científico”. É quando fotografar 

não é o bastante — aliás, parece impossível apenas fotografar e seguir. Operando por 

contágio, as escritas urbanas (ou a cidade) fazem um chamamento ao corpo, nos disparam a 

vontade, a necessidade, o ímpeto de nos relacionarmos com elas de outras formas. 

Encontramos e riscamos os riscos da cidade. Aqui, somos nós ninguém e qualquer um, 

outrem.  

 

gesto que se estende no tempo, 

rastro que carrega o gesto_ 

 

Toda vez que entramos em alguma história, 

deixamos um vestígio. 

_Walter Benjamin 

(2018, p. 849) 

 

 Desde o início deste texto, defendo que o que está em jogo nessas imagens não é 

somente o que se risca, mas o próprio gesto de riscar a cidade — o que configura, também, 

um modo de olhá-las: não como texto isolado ou imagem final a ser interpretada, mas como 

rastros de um agir urbano. Desse modo, o olhar compreende o ativar de um gesto nelas 

contido, o qual diz da maneira como elas se exercem, acontecem, operam na cidade, e que 

continua “mudo” nessas expressões que consideramos tudo conseguir ler, como se esse gesto 

que as escritas urbanas carregam fosse “sempre gesto de não conseguir compreender-se na 

palavra” (AGAMBEN, 2017b, p. 213). 

A imagem, como dito, tem surgido na pesquisa de campo como uma presença que age 

sobre mim, me convoca e me interpela, mesmo quando o ato de ver não está acompanhado 

por um entendimento de “o que ela quer dizer”. Frequentemente, me faltam palavras para 

falar sobre as escritas urbanas que encontro nas caminhadas, mesmo parecendo ser claras as 

suas mensagens. 
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Imagem 132 - O desejo é revolucionário_ 
Praça dos Leões_ Centro_ 23/11/2019_ 
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É como se elas dissessem, ou melhor, mostrassem um algo qualquer que transborda as 

letras ali inscritas, difícil de colocar em palavras. Em um pedaço de parede entre portões, no 

qual uma parte do reboco já havia caído, uma apagada tinta vermelha de pincel marcador resta 

segurando “O desejo é revolucionário”. A frase, em si, não me diz muita coisa (além de certo 

gosto pela filosofia). O que me surpreende é o encontro em si — que não deveria ter nada de 

surpresa, pois fui eu quem a escrevi. Não me lembrava dela, e faço algum esforço para 

remontar à data provável de seu surgimento, alguns meses atrás. O que essa escrita me evoca, 

na verdade, é a noite: uma de fevereiro, e eu estava de vermelho até nos olhos. A frase foi só 

uma entre outras ali deixadas, as quais eu já tinha revisto (ainda acesas ou já apagadas) em 

caminhadas posteriores. Por que, dessa, não havia lembrado para procurá-la? Intriga-me mais 

ainda não tê-la achado ao acaso, numa praça que tanto percorro a examinar suas superfícies, 

bem como vê-la justamente quando ela só emite fracos sinais. Precisei pegar para ver melhor. 

 As escritas que mais têm me instigado a pensar o gesto que carregam, ou melhor, 

pensá-las como gesto, têm sido as que eu mesma risco. Agamben (2018) fala da difícil tarefa 

que é definir o gesto. O termo latino gestus, segundo o autor, pode significar qualquer atitude 

do corpo e da pessoa. A partir daí, devemos nos distanciar das acepções que pensam o gesto 

como uma atividade dirigida para um fim exterior a ele, ou como um fim em si mesmo: “o 

gesto não só jamais é, para aquele que o realiza, meio para um fim, mas nem mesmo pode ser 

considerado um fim em si” (AGAMBEN, 2018, p. 6). Em outras palavras, podemos dizer que, 

no gesto (e, por conseguinte, em seu rastro, a imagem que fica), rompe-se uma condição 

binária e puramente causal de meio-fim, causa-consequência. 

 Ao rever as escritas que deixo no Centro e em outros percursos cotidianos, percebo 

que o fim último dessas imagens talvez não seja propriamente a mensagem ali veiculada, mas 

o meio, o gesto da escrita. Para Agamben (2018, p. 3), o gesto é a exibição de um meio em 

sua emancipação de toda finalidade, de modo que “a medialidade que está em questão no 

gesto é ativa, porque nela o meio se mostra como tal, no próprio ato em que interrompe sua 

relação com um fim”. Pode ser difícil pensar num tal “agir” das escritas urbanas enquanto um 

gesto cujo fim não seja, evidentemente, escrever determinado dizer na parede. No entanto, ao 

pensá-las não como texto isolado, abrem-se possibilidades que nos levam além do que vemos, 

do que se faz ler. Quem sabe, o fim último não seja escrever tal coisa numa parede, mas, 

simplesmente, escrever. 

 Encontrando-me em momento propício a uma intervenção como essa, muitas vezes 

não sei o que escrever, então repito alguma frase que já deixei por aí, saco uma palavra de 

ordem ou conto com o que aparece à mente — algo qualquer para não perder a oportunidade. 
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Importa fazer, e só se faz algo assim porque há um querer fazer, uma vontade de explorar 

possibilidades. Não à toa, Agamben (2018, p. 6), ainda ele, remete à dança para falar do 

gesto, uma vez que, ausente de finalidade, é a “perfeita exibição da potência do corpo 

humano, assim podemos dizer que, no gesto, cada corpo, uma vez liberado de sua relação 

voluntária com um fim, seja orgânico ou social, pode, pela primeira vez, explorar, sondar e 

mostrar todas as possibilidades de que é capaz”. 

 Vilém Flusser, outro autor que se dedicou ao gesto, define-o como “movimento no 

qual se articula uma liberdade, a fim de se revelar ou de se velar para o outro” (2014, p. 17). É 

necessário deixar claro que tal liberdade não se trata do abstrato “ser livre”, nem da totalidade 

da vontade ou da determinação externa. Os gestos não são acidentes nem necessidade, são 

deliberados, motivados, compreendendo um fazer, portanto uma poética e uma ética, uma 

presença e a manifestação de uma maneira de estar no mundo, uma modificação da 

experiência de cidade para aquele que nele está engajado (e, como vimos, estruturando-o 

como possível para outrem). Como dançar, levantar o braço ou jogar água em um recipiente 

furado: trata-se de explorar possibilidades mobilizado por um querer fazer. Essa querência, 

que não morre nela pois associada ao fazer, torna o gesto “uma presença ativa no mundo. 

Aliás, a própria etimologia do termo sugere este fato: ‘gesta’ – feitos” (FLUSSER, 2014, p. 

19). 

 Nas escritas urbanas, o mínimo experimentar de uma maneira outra de estar na (e com 

a) cidade diz tanto quanto (ou mais ainda) a mensagem que se faz ler. A sua presença se 

mostra não só pelas palavras que estão ali — por mais chocantes, bonitas ou necessárias que 

possam ser —, mas por, simplesmente, ali existirem onde não poderiam ou deveriam. Mesmo 

se pensássemos nelas em termos de “mensagem”, o gesto transgressor, ilegal e motivado que 

a torna possível parece “dizer” mais do que a própria frase. Gesto de tornar possível o 

impossível, o próprio habitar a cidade de outras maneiras. 

 Os rastros desse gesto ainda o carregam, não como uma indicação explícita, mas como 

uma presença discreta e persistente (BOEHM, 2017). O rastro, a imagem que encontramos, é 

como o que fica do gesto desaparecido e o contém, levando-o ao alcance da nossa sensação. 

Mesmo invisível, o gesto sustenta uma presença ou, antes, modalidades de presença-ausência, 

como entende Anna Leticia Ventre (2018): 

O traço que inscreve, escreve, desaparece, deixa um efeito de presença-ausência, 
quase como uma saudade. Gesto, inscreve, escreve, desaparece, deixa um efeito de 
presença-ausência, quase como um retardamento suplementar, como se seu sentido 
pudesse permanecer numa certa suspensão. A legibilidade do gesto vive no gerúndio 
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dos seus rastros, da possibilidade de transmissão, ali, onde se vai. (VENTRE, 2018, 
p. 83) 

 
 As frases deixadas nas paredes existem segundo um gesto, um acontecimento, um 

movimento, implícitos na escrita, que é deles somente sua marca visível. É nesse caminho que 

lembro Edith Derdyk quando a autora diz do costurar: “expressão muscular de uma vontade. 

A vontade desencadeia o ato: instante. A vontade perpetua o ato: duração” (1997, p. 13). 

Parece-me que, nas escritas urbanas, temos não só um querer fazer, mas também o feito, e a 

sua duração no rastro-imagem, que continua acontecendo mesmo quando o gesto “se foi”, 

conferindo a ele um “continua sendo”. Trata-se, mais uma vez, do que acontece nessa 

condição de visibilidade-invisibilidade, presença-ausência, aparição-desaparição, condição 

“meia” (se assim podemos nos referir ao que está no meio). O gesto está entre algo e o seu 

dar-se a conhecer, no meio do seu aparecer (AGAMBEN, 2018). Gesto rápido, furtivo, corte 

no tempo, presença que se prolonga no rastro, no resíduo, no resto deixado. 

 A aparição das escritas urbanas (do “O desejo é revolucionário”, mas de tantas outras 

que encontramos) compreende uma experiência corporal — uma experiência ida, mas 

presente, experiência essa que também nos toca no agora, no instante da aparição ao nosso 

corpo. Pensar o gesto nos distancia, novamente, de uma certa ontologia da imagem como 

representação, abrindo espaço para pensá-la como movimento, engajamento, acontecimento: 

“não devemos ver nas imagens apenas o que elas representam. As imagens não são apenas 

coisas para representar; elas mesmas são coisas que estão no extremo de nossos corpos. [...] 

Uma imagem é um gesto” (DIDI-HUBERMAN, 2017a, n.p.). 

No extremo de nossos corpos, como diz o autor, esse gesto é como a palavra muda 

“entreapercebida” naquelas que se fazem ver e ler, gesto que nelas está presente e implícito. 

Não quero dizer, com isso, que não importa a mensagem veiculada nas escritas urbanas. 

Pergunto-me se, entre a frase e a maneira como ela se faz existir e se dá a ver, pode articular-

se um tal gesto que nos leva além da mensagem, traçando uma relação entre o que a escrita 

urbana (entendida tanto como o ato de marcar a materialidade urbana quanto como a própria 

marca efetuada) faz e o que ela diz. Nesse sentido, talvez o olhar seja uma maneira de reativar, 

reavivar, desarquivar esse gesto contido na imagem, mesmo que tenhamos de, no movimento 

do traço visível à coisa ausente, reinventá-lo. 
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agir urbano de potência micropolítica_ 

  

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

_Carlos Drummond de Andrade 

(2003, p. 28) 

 

 No imbricado entre movimento e imagem, presença e ausência, gesto e rastro, pode-se 

compreender um agir de potência micropolítica nas escritas urbanas. Na obra de Deleuze e 

Guattari (2012a, p. 99), cada ato de produção de realidade é, em si, político: “tudo é político, 

mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica”. As sociedades, pessoas e 

coisas são atravessadas por segmentaridades molares e moleculares, as quais se distinguem, 

mas são inseparáveis. Mesmo que os segmentos molares (que podemos remeter, mas não 

resumir, ao aparelho de Estado) continuem a se endurecer para vedar o que escapa dos seus 

limites, no vetor molecular da micropolítica, não menos extensivo e real, não se para de 

remanejar e agitar esses segmentos, de percorrê-los e arrastá-los por micro movimentos, de 

traçar linhas de fuga, de inventar armas: 

 
a grande política nunca pode manipular seus conjuntos molares sem passar por essas 
micro-injeções, essas infiltrações que a favorecem ou que lhe criam obstáculo; e 
mesmo, quanto maiores os conjuntos, mais se produz uma molecularização das 
instâncias que eles põem em jogo. (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 85) 

 
Nas caminhadas, fui percebendo como as escritas urbanas atravessam macro e 

micropolítica nas ruas do Centro de Fortaleza. Nesse sentido, não podemos ignorar que esse 

foi palco e personagem de muitos dos principais acontecimentos políticos da cidade, desde o 

seu surgimento. Pelas suas ruas e praças, passaram manifestações, atos, passeatas, comícios, 

revoltas, greves e, de modo geral, expressões das formas clássicas de luta popular. É o que 

nos contam, por exemplo, Alberto Galeno (1991) e José Borzachiello da Silva (1992). O 

Centro, onde já foram armadas trincheiras e barricadas140, onde já se ergueu a “verdadeira 

                                                
140 Em 1912, a revolta urbana que depôs a oligarquia Accioly tomou ruas e praças numa ampla explosão popular. 
Depois de duas passeatas reunindo milhares de pessoas, a cavalaria de Accioly investiu contra a terceira, uma 
passeata de crianças, o que estourou a insurreição. Durante três dias, a cidade se transformou em campo de 
batalha (PONTE, 2010).  
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assembleia do povo” entre caldos de mocotó e noitadas141, onde teve sede a “sociedade dos 

banquistas”142 e onde já choveu poesia143, ainda hoje é a área preferida das manifestações 

políticas autodenominadas de esquerda, além de lugar de exercício cotidiano da 

(micro)política. 

É nesse entre-vetores molares e moleculares que as escritas urbanas se situam. No que 

conta Galeno (1991), percebemos que isso vem de longe. Já há décadas, no Centro, eram 

constantes os “pichamentos”, como o autor os denomina. Muitas das ações de um partido de 

esquerda, sediado no cruzamento da Rua Guilherme Rocha com a Rua Barão do Rio Branco, 

ocorriam nas praças do Ferreira e José de Alencar. Uma dessas ações tomou grande 

repercussão: à noite, em 1948, ambas as praças foram “inteiramente pichadas, com dizeres 

reclamando a ‘renúncia do ditador Gaspar Dutra’”, dentre outras frases, pelo que dezenas de 

pixadores/militantes foram presos. As pixações, portanto, 

 
constituíam o meio de propaganda mais utilizado pelos militantes esquerdistas para 
a difusão de suas ideias. As inscrições eram feitas de preferência nas calçadas e nos 
muros, locais mais expostos à visibilidade dos transeuntes. O fato provocava 
debates, despertando o interesse do povo para os temas abordados. Alguns slogans, 
tais como os do ‘Petróleo é nosso’, ‘Nenhum soldado para a Guerra da Coréia’ e o 
que dizia ‘Paz, sim – guerra, não!’ lograriam, graças ao piche, popularidade, 
influindo na formação da opinião pública. (GALENO, 1991, p. 65) 

 
Enquanto caminho, são notáveis as escritas características das formas de organização 

política mais convencional, à maneira das citadas acima. Noto que algumas delas 

acompanham-se de siglas de movimentos organizados (como o Anarquista, o UJS e o 

RUA144), enquanto outras, com frases de teor aproximado, mantêm-se anônimas e variam em 

suas formas e técnicas. Por exemplo, temos muitos “Fora Temer” pixados e assinados, mas 

também em estêncil e desacompanhados de qualquer indício de autoria; o FOB145 assina um 

“Fogo no Bolsonaro”, mas são anônimos os “Ele não”, “Não vote nele”, “Ele não me 

representa” e “Bolsolixo” encontrados. 

Participando de manifestações políticas nas ruas do Centro e de outros bairros de 

Fortaleza ao longo dos últimos cinco anos, percebi que muitas escritas como essas podem ser 
                                                
141 Em frente à Praça do Ferreira foi erguido o Abrigo Central, em 1949, a “verdadeira assembleia do povo”. Lá, 
onde muitos políticos circulavam, as discussões políticas de todo dia eram acompanhadas pelo caldo de mocotó 
do Teteu e os finais de noitadas no “Pedão da Bananada” (NETTO, 2014). 
142 A partir de 1918, a Praça do Ferreira foi sede da “sociedade dos banquistas”, que dividia homens de diversos 
segmentos de Fortaleza entre diferentes bancos para discutir variados assuntos, dentre eles, a política. Havia o 
banco da “Opinião Pública”, o “da Democracia”, o “Que Não Teve Nome” e até o famoso e temido banco “dos 
Comunistas” (NETTO, 2014). 
143 Dos altos dos prédios que circundam a Praça do Ferreira, em 1983, ainda durante a ditadura militar, os 
“Poetas pelas Diretas!” fizeram chover panfletos de poesias sobre o logradouro (NETTO, 2014). 
144 União da Juventude Socialista e Juventude Anticapitalista, respectivamente. 
145 Fórum de Oposições pela Base (hoje Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil). 
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identificadas como seus vestígios: não só as vi sendo realizadas, como, em alguns momentos, 

as realizei. Não à toa, refiro-me a um desses acontecimentos logo nas primeiras páginas de 

texto: a Greve Geral de 2017. Talvez, sem que eu soubesse, ali se esboçava o que virou um 

hábito e, posteriormente, uma tática de pesquisa: acompanhava tais manifestações cada vez 

mais atenta aos muros e paredes que as abarcavam. Ia catando os rastros que esses 

acontecimentos políticos deixam nas ruas os vivem, interessada por o que contam seus restos, 

sujeiras e detritos, como defende Walter Benjamin (2018). 

Durante ou após os atos, podia-se conferir a mistura de escritas variadas, assinadas ou 

não, nas ruas percorridas, como rastros que restavam do que ali acabara de acontecer e, talvez, 

“prolongava” o acontecimento. A partir de 2018, apressei-me em refazer tais percursos ao 

notar que logo as intervenções poderiam ser apagadas146. Assim, em 2019, quando se 

espacializou e intensificou a pesquisa de campo no Centro, busquei participar das 

manifestações que lá ocorreram, incluindo-as como caminhadas de campo147, bem como 

repetir, posteriormente, os trajetos que fizeram. 

Essas manifestações fazem, frequentemente, percursos similares, com algumas 

variações, partindo e aportando em praças como a do Ferreira, a da Bandeira e a da Justiça, 

ou, às vezes, seguindo rumo ao bairro Benfica. Tanto em ocasião das manifestações quanto 

refazendo seus caminhos, ando atenta a seus prováveis rastros em escritas urbanas deixadas 

nas superfícies das ruas. Sabendo o que procurar, a atenção leva-me a achar, também, o que 

provavelmente não é fruto daquele acontecimento em específico: se as intervenções parecem 

pontuar os caminhos das manifestações, de algum modo “revelando-os”, de tanto que eles 

repetem-se, camadas de rastros de manifestações diversas vão acumulando-se nos muros, 

paredes e portões. 

As “pautas” consideradas políticas misturam-se entre si, bem como entre escritas que, 

comumente, não seriam assim entendidas (mesmo que na desproporção entre os elementos). 

A presença indiscreta do “Fora Temer” nas ruas do Centro, se já percebida anteriormente, 

                                                
146 Muito presentes, para mim, são as lembranças da Manifestação Ele Não (29/09/2018), no bairro Praia de 
Iracema, e do seu percurso por mim refeito, apenas cinco dias depois, na intenção de fotografar as escritas 
urbanas que não pude registrar no momento da manifestação e, quiçá, achar outras. Algumas ainda existiam, mas 
muitas outras (que eu fotografara, inclusive) duraram menos de uma semana. 
147 Tais percursos são: o ato #8M (08/03/2019), relacionado ao Dia da Mulher, que partiu da Praça da Justiça 
rumo ao bairro Benfica; o Amanhecer para Marielle (14/03/2019), que se concentrou na mesma praça (nesse dia, 
também refiz a porção do percurso da manifestação anterior concernente ao Centro); a Travessia das Mães 
(10/05/2019), que fez um percurso entre a Praça da Justiça e a Praça do Ferreira; o #15M (Greve Nacional pela 
Educação) (15/05/2019), que partiu da Praça da Bandeira ao bairro Benfica (no entanto, por ter chegado de 
viagem quando a manifestação já estava em curso, peguei-a somente na travessia entre os bairros, refazendo tal 
percurso posteriormente, em 21/05/2019); e a Greve Geral (14/06/2019), que fez um longo percurso entre a 
Praça da Bandeira e a Praça do Ferreira. 
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passou a inquietar-me: os anos passavam, outras manifestações políticas eram realizadas, 

minhas caminhadas repetiam-se, e nenhum grito (como o “Ele não”) o superava nas escritas 

urbanas encontradas. Isso foi o principal indício a me fazer atentar para como as ruas não só 

“transportam” ou “traduzem” a macropolítica, ou a política de Estado, nesses riscos, mas a 

atualizam, a reinventam. 

A antropóloga Béatrice Fraenkel (2011), ao falar de escrita em tempos de catástrofe, 

parte do 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque148 para analisar a febre da escrita e da 

leitura que tomou os seus habitantes na espécie de santuário que ali se formou. Papéis, cartas, 

bandeirolas, pôsteres proliferaram na cidade, não só em pontos nodais emblemáticos, como 

praças, sede do corpo de bombeiros e edifícios afetados pelo desabamento, mas por toda a 

cidade, em pequenos e às vezes quase invisíveis escritos em cabines telefônicas, pontos de 

ônibus, paredes. Como aponta a autora, o mais notável do fenômeno não era a quantidade de 

mensagens escritas, mas a maneira como elas atravessaram a cidade e como se criou, em 

torno delas, “lugares” onde as pessoas se reuniam para escrever, ler e simplesmente estar 

junto. Outro ponto importante é que as frases se repetiam, criando algo de ressonância, de 

escrita particular, mas em uníssono, constituindo “um escrito à escala da cidade” 

(FRAENKEL, 2017, p. 328). Diante disso, a autora considera que o que contava, então, não 

era tanto as mensagens (que, em geral, eram simples e replicadas), mas o mero fato de 

escrever (tanto que ela entende as flores e velas ali postas como formas de escrita). É como 

se, nesses tempos de crise, as pessoas precisassem escrever. 

 Assim, questiono-me sobre as presenças e ausências sentidas nas caminhadas no 

Centro, que parecem indicar como as ruas têm lidado com os recentes acontecimentos 

políticos no país. As escritas urbanas que se referem, diretamente, a eles podem mostrar-se 

ainda poucas, ou podem operar em outro ritmo, mas, de todo modo, percebo que não se 

deixou de escrever nas superfícies do Centro. Tanto ali permanecem escritas deixadas em 

outros anos, como novas delas, cujas palavras seguem direções diversas, continuam a brotar. 

Talvez ainda se precise escrever, mesmo que os riscos empunhados não sejam somente os 

gritos, palavras de ordem e hashtags149 que, volta e meia, despontam. 

 Nesse sentido, pode-se notar que nem todas as manifestações fazem proliferar as 

escritas urbanas, de modo que, ao refazer seus percursos, por vezes, pouco encontro desses 
                                                
148 O acontecimento conhecido como “11 de setembro” refere-se aos atentados terroristas realizados nos Estados 
Unidos, mais especificamente contra as Torres Gêmeas do complexo empresarial World Trade Center e o 
Pentágono (sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos). 
149 Hashtag é um termo ou palavra-chave antecedido pelo símbolo do “jogo da velha” (#). Nas redes sociais, o 
uso da hashtag serve para indexar uma publicação a tal assunto. Tornou-se comum, em campanhas políticas, 
utilizar-se da ferramenta, como é possível notar no “#elenão”. 
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vestígios. No entanto, isso não significa que não haja nada a ver: as superfícies das ruas 

continuam a misturar camadas de tempos heterogêneos, embaralhando também os 

acontecimentos políticos que elas ressoam. Refazendo o percurso da manifestação #8M, por 

exemplo, parti da Praça da Justiça, percorrendo o quadrilátero Rua Pedro I – Barão do Rio 

Branco – Pedro Pereira – Major Facundo, até a Av. Duque de Caxias. Naquele dia, tínhamos 

seguido rumo ao bairro Benfica, mas, agora, decido deter-me no lócus de pesquisa. Nesses 

quarteirões, como já imaginava, o único rastro da manifestação identificado foi o “Sapatão é 

barricada”, na praça de onde ela partiu. No entanto, escritas de outros tempos e temáticas 

também pontuam o percurso e, quando os apresentamos na sequência em que foram 

encontrados, mostram uma curiosa mistura. 

 

 

 

 
Imagem 133 - Sapatão é barricada_ Praça da Justiça_ Centro_ 14/03/2019_ 
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Imagem 134 - Jesus 
fez revolução_ 
Praça da Justiça_ 
Centro_ 
14/03/2019_ Imagem 135 - Sabia 

que você existia_ 
Rua Pedro I_ 

Centro_ 
14/03/2019_ 

Imagem 136 - Redução 
não_ Rua Pedro I_ 

Centro_ 14/03/2019_ 

Imagem 137 - O último dia do ano 
não é o último dia do tempo_ Rua 
Pedro I_ Centro_ 14/03/2019_ 
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Essa mistura, portanto, também é produzida pelos caminhos feitos pelo olhar. Em 

outra dessas caminhadas, marcada pela sensação de frustração pelo que eu não encontrava, 

percebi que passava, no entanto, por uma variedade de escritas que podiam até não falar o que 

eu expectava ver/ler, mas ainda assim falavam: sobre redução da maioridade penal, reforma 

da previdência, educação, reforma agrária, além dos “Fora Temer”. No mesmo dia, também 

encontrei escritas relacionadas aos governos municipal e estadual, como aquela que diz 

Imagem 138 - 
Antifa_ Rua Pedro I_ 
Centro_ 14/03/2019_ 

Imagem 139 - Oi rouba_ 
Rua Major Facundo_ 
Centro_ 14/03/2019_ 

 

Imagem 140 - Moça se ele não 
muda mude-se dele_ Rua Major 
Facundo_ Centro_ 14/03/2019_ 
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“Prefeito bandido Fora Roberto 

Claudio”, referindo-se ao atual prefeito 

de Fortaleza, e do programa estadual 

Ceará Pacífico — essa, “Pacífico pra 

quem!?”, depois apagada e 

“substituída” por um “Bolsonaro e 

Piñera (Chile) A mesma merda”. Na 

Rua São Paulo, esquina com Major 

Facundo, uma parede mantém as 

mesmas intervenções há anos, mas 

essas são constantemente reatualizadas 

no seu caminhar no tempo, seja pelo 

desgaste dos materiais, por pequenas 

reformas na parede, pela sobreposição 

de cartazes de campanhas eleitorais e 

bombs, seja pela intervenção na 

intervenção que renova o nome dos 

presidenciáveis. 

 

 
  

 

Imagem 142 - Redução ñ_ 
Rua Barão do Rio Branco_ 
Centro_ 19/02/2019_ 

Imagem 143 - Isso não é uma 
reforma! É uma destruição dos 
seus direitos_ Rua Barão do 
Rio Branco_ Centro_ 
19/02/2019_ 

Imagem 144 - Prefeito 
bandido Fora Roberto 

Claudio_ Rua Floriano 
Peixoto_ Centro_ 

19/02/2019_ 

Imagem 141 - Reforma 
agrária_ Rua Barão do Rio 
Branco_ Centro_ 19/02/2019_ 
 



 

 

217 

  

Imagem 145 - Bruxo bruxa_ 
Rua Floriano Peixoto_ 

Centro_ 19/02/2019_ 

Imagem 146 - Pacífico pra quem!?_ 
Rua Floriano Peixoto_ Centro_ 
19/02/2019_ 
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 Imagem 147 - Bolsonaro e Piñera (Chile) 
A mesma merda_ Rua Floriano Peixoto_ 

Centro_ 02/02/2020_ 
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Imagem 148 - Se soubesse 
tinha votado no Aércio, era 
mesma merda_ Rua São 
Paulo_ Centro_ 08/11/2018_ 

Imagem 149 - Votei no Lula e 
na Dilma Se soubesse tinha 

votado no Aércio, era mesma 
merda_ Rua São Paulo_ 

Centro_ 19/02/2019_ 
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Imagem 150 - Votei no Lula Bozoo e na Dilma Se 
soubesse tinha votado no Aércio, era mesma merda_ 

Rua São Paulo_ Centro_ 23/11/2019_ 



 

 

221 

 Seguindo a vocação das expressões urbanas que se alimentam de momentos 

históricos150 (SILVA, 2014), essas escritas são como caixas de ressonância da vida política 

brasileira. É interessante notar, como aponta Fraenkel (2017), que, se elas podem estar 

reguladas por uma “memória ativista”, repetindo alguns modelos conhecidos ou assumindo a 

forma de slogans (por exemplo, “Fora Temer”, “Fora todos”, “Morte ao capitalismo”, “Greve 

geral” etc.), essas fórmulas são atualizadas pela criatividade e irreverência daqueles que 

escrevem, que não se limitam a copiar. Assim, podemos nos perguntar se essas intervenções, 

geralmente lidas como protestos, reivindicações e denúncias, resumem-se a isso, ou se são a 

expressão de algo que extrapola essa ordem e que fala para além do que é dito, se 

considerarmos, novamente com Fraenkel (2017, p. 321), que a “força gráfica da inscrição” 

reside tanto quanto ou mais ainda no próprio ato de escrever e na sua exposição, de modo a 

outorgar ao que é ali “falado” um valor específico. Trata-se, como antes discutimos, do gesto 

contido no rastro. 

 Ao caminhar pelas ruas do 

Centro durante a manifestação da 

Greve Geral de 2019, encontrei 

muitas escritas que bradam a própria 

greve, mas também tantas outras que 

parecem ter nela o ensejo da sua 

aparição. Como ao avistar, quase ao 

final desse percurso, um “Saia” e 

sentir falta de algo que complete a 

frase, a sensação que esse conjunto 

de imagens me produz é 

simultaneamente caleidoscópica e 

lacunar. Não tenho como produzir 

uma narrativa linear e coerente sobre 

essa caminhada, detendo-me em cada 

um desses encontros. Imersa numa 

multidão, ecoando gritos 

amplificados, eu ia desviando dos 

                                                
150 À maneira das escritas urbanas do maio de 1968 francês, que na literatura sobre o tema é considerado o 
modelo desse tipo de expressão urbana fundado na palavra, como já vimos. Armando Silva (2014) também fala 
sobre a proliferação desse tipo de intervenção, nos anos 1970 e 1980, na América Latina. 

Imagem 151 - Saia_ Rua General Sampaio_ Centro_ 
14/06/2019_ 
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manifestantes e ziguezagueando entre uma calçada e outra para fotografar, em rápidos 

cliques, as escritas que surgiam. Como quando o que importa é riscar, aqui, o que importava 

era encontrar intervenções que, já bem supunha, pouco durariam. Aqui, algumas delas seguem 

na ordem em que foram feitas as fotografias.  

 

Imagem 152 - Direito pra 
quem?_ Rua Meton de 

Alencar_ Centro_ 
14/06/2019_ 

Imagem 153 - Queremos 
empregos_ Rua General 
Sampaio_ Centro_ 14/06/2019_ 

Imagem 154 - O povo diz não à 
reforma da previdência_ Rua 

General Sampaio_ 14/06/2019_ 
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  Imagem 155 - Contra o 
extermínio da juventude 
negra_ Rua General 
Sampaio_ 14/06/2019_ 

Imagem 156 - Fora Bolsonaro 
Fogo nos fascistas_ Rua 
General Sampaio_ Centro_ 
14/06/2019_ 

Imagem 157 - Fora 
Imperalismo_ Rua General 

Sampaio_ Centro_ 
14/06/2019_ 

Imagem 158 - Lulu livre_ 
Rua General Sampaio_ 

Centro_ 14/06/2019_ 
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Imagem 159 - Pra que tantas 
leis se não tivemos em paz?_ 

Rua General Sampaio_ 
Centro_ 14/06/2019_ 
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 Assim, essa foi uma das caminhadas em que as relações entre as imagens dizem mais 

do que cada encontro singular. O que percebemos nelas não é uma unidade nem uma reunião 

de unidades delimitadas. Essas escritas, que caminham em várias direções, parecem ser 

expressões de uma “multidão” (HARDT; NEGRI, 2005) que não conseguimos (nem 

pretendemos) categorizar. A multidão, não sendo uma concepção homogênea como “o povo” 

ou “a massa”, não totaliza um conjunto embotado e indiferente, pelo contrário: as diferenças 

são expressas em uma multiplicidade direcionada a um agir em comum. 

 
A multidão é composta de inúmeras diferenças internas que nunca poderão ser 
reduzidas a uma unidade ou identidade única – diferentes culturas, raças, etnias, 
gêneros e orientações sexuais; diferentes formas de trabalho; diferentes maneiras de 
viver; diferentes visões de mundo; e diferentes desejos. A multidão é uma 
multiplicidade de todas essas diferenças singulares. (HARDT; NEGRI, 2005, p. 12) 

  
Singular e plural, ao mesmo tempo um e muitos, a multidão constitui uma 

multiplicidade anônima, descontínua e difusa. Por isso, não se deixa localizar e capturar a 

partir de uma lógica de identidade e unidade. É o que acontece nas escritas urbanas. 

Poderíamos até tentar designar algumas como dizeres próprios de movimentos anarquistas, 

feministas, LGBTQ+, antirracistas etc., no entanto, elas escapam dessa tentativa, misturando-

se e sobrepondo-se umas às outras, ocupando os mesmos pedaços de parede, tornando-se isso 

e aquilo, tornando-se nada disso. Elas coexistem nas ruas em condição de mistura, 

prescindindo de curadoria prévia das frases e dos espaços, bem como de critérios de coerência 

e conformidade. Como uma obra aberta e em mutação, compõem algo de inusitado no 

encontro umas com as outras, com os acontecimentos urbanos e com o olhar de quem 

observa.  

 A questão, assim, não é procurar unificar os muitos nas escritas urbanas encontradas 

no Centro de Fortaleza, mas perceber o que surge quando uma multiplicidade passa pela 

outra. Com Judith Butler (2018), em Corpos em Aliança, pensamos na ação conjunta dessas 

escritas, que carregam consigo a presença implícita de corpos a percorrerem e marcarem esses 

espaços — ou, dito de outro modo, a inscrição de corpos na cidade. Nas ruas, as escritas 

urbanas compõem fraseados que são como “alianças” improváveis, imprevisíveis e 

incontroláveis. Falar em alianças, nesse sentido, não é falar na fusão dos corpos em uma 

unidade impossível, nem é preciso que haja um sujeito coletivo previamente estabelecido para 

tal: a aliança acontece no “entre”, que tanto vincula quanto diferencia (BUTLER, 2018). 

Permanece algo mudo, mas latente, nessas frases e palavras que encontramos: alguém, 

um corpo, ou melhor, vários corpos, estiveram ali e, de algum modo, apropriaram-se daquele 

espaço. Mesmo fundadas na palavra — que é já gesto e imagem —, as escritas urbanas 
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operam por mostração, dizendo algo no próprio modo de se mostrarem. Isso, por si só, já é 

um agir urbano politicamente significativo, antes mesmo de ser feita qualquer “reivindicação” 

traduzível em termos da política de Estado e passível de sobrecodificação. Assim, como 

aponta Barbara Szaniecki (2007) em Estética da Multidão, as expressões desses muitos são 

irredutíveis a qualquer totalização e irrepresentáveis estética e politicamente. 

 

  Imagem 160 - Vaza Jato_ Educacidade_ + Bolsa - Bozo_ 
Praça da Bandeira_ Centro_ 29/11/2019_ 
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“Balbúrdia” e “Educacidade”, mas também “Ele Não” e “Vaza Jato” foram inscrições 

encontradas no entorno da Praça da Bandeira, onde concentrou-se a manifestação #15M 

(Greve Nacional pela Educação). Mais uma vez, o que percebemos é que, no escrever que 

estoura em tempos de crise, embolam-se, confundem-se, arregimentam-se dizeres de “pautas” 

diversas, mas não só isso. O que querem esses que escrevem e se inscrevem nas ruas? Será 

que a polifonia de suas vozes pode ser entendida apenas na lógica da macropolítica, das 

estruturas molares, do aparelho de Estado? Com Pelbart (2015), podemos pensar que essa 

multidão reivindica, sim, “+ Preto na Universidade” ou “Lula livre”, mas também algo ainda 

mais radical e menos negociável, que, não se expressando somente na “mensagem” que esses 

dizeres carregam, é menos reconhecível de pronto: 

 
talvez o que a multidão queira também sejam novas maneiras de exercer sua 
potência, de fazer valer o seu desejo, de pôr para funcionar sua libido coletiva, de 
redesenhar a lógica da cidade, da coexistência, inclusive da ruptura, do dissenso, da 
dissidência, da irrupção do novo. (PELBART, 2015, p. 23-24) 

 
 

  

Imagem 161 - Lula livre Ele não_ 
Praça da Bandeira_ Centro_ 
21/05/2019_ 

Imagem 162 - + Preto na 
universidade_ Rua Senador 
Pompeu_ Centro_ 21/05/2019_ 

Imagem 163 - Tira a mão do 
meu IF_ Rua Senador Pompeu_ 

Centro_ 21/05/2019_ 



 

 

228 

 

  

  

Imagem 164 - ¡!Ele não!_ 
Rua Meton de Alencar_ 
Centro_ 21/05/2019_ 

Imagem 165 - Balbúrdia_ 
Rua Meton de Alencar_ 
Centro_ 29/11/2019_ 
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Seria razoável supor que essas intervenções deixarão de existir se os reclamos que 

carregam forem resolvidos? Essa interrogação, que me surgiu ao longo da pesquisa, encontrou 

também caminho de reflexão em Butler (2018, p. 147): “estamos afirmando que a luta política 

atinge seus objetivos quando essas necessidades são atendidas?”. Assistindo ao sutil passar 

dos tempos nas escritas urbanas, ao longo dos últimos anos, penso que, desde que se começou 

a usar a materialidade urbana como papel (aliás, mesmo antes do papel), nunca faltou o que 

nela se riscar, pois o que move tais escritas e o que elas põem em jogo não é somente o 

conteúdo expresso na escrita (o que se escreve), mas a própria escrita (o ato de escrever). 

Assim, os objetivos políticos explícitos variam, mas algum outro objetivo (ou desejo) 

implícito já mobiliza e é mobilizado no gesto de escrever, e escrever na cidade. 

 E isso, em si, pode ser uma maneira de questionar ou mesmo disputar “o próprio 

caráter público do espaço”, para além de qualquer outro “objetivo” político, continuando com 

Butler (2018, p. 80, grifo da autora). As escritas urbanas parecem instaurar um espaço de 

aparição no espaço, seja ao se reunirem nas superfícies urbanas através de imagens 

corporificadas, seja ao persistirem como rastros de manifestações (prolongando, de algum 

modo, a aparição desses corpos-que-escrevem no espaço). É o que percebemos quando 

caminhamos, depois de meses ou anos, pelas ruas do Centro e nos deparamos com a 

persistência de uma presença anacrônica, gritante e silenciosa: 

  

Imagem 166 - Greve 
Geral #14J_ Rua 
General Sampaio_ 
Centro_ 23/11/2019_  

Imagem 167 - Greve 
Geral #14J_ Rua 
General Sampaio_ 
Centro_ 23/11/2019_ 

Imagem 168 - Greve 
Geral FOB!_ Rua 

General Sampaio_ 
Centro_ 23/11/2019_ 
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Imagem 169 - Temer golpista RUA_ Diretas já_ Fora Temer_ 
Rua São Paulo_ Centro_ 23/11/2019_ 
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Imagem 170 - Fogo no Bolsonaro_ 
Rua São Paulo_ Centro_ 23/11/2019_ 
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Assim, não precisamos classificar essas escritas urbanas de acordo com as 

reivindicações levantadas se entendermos que, na ação conjunta desses corpos — ainda que 

não derive de um acordo deliberado e consciente, mas da própria imprevisibilidade da rua —, 

afirma-se uma existência plural que “coloca a vida possível de ser vivida no primeiro plano da 

política. E isso parece estar acontecendo antes que qualquer grupo exponha suas exigências 

ou comece a se explicar em termos propriamente políticos” (BUTLER, 2018, p. 24). 

Pensemos, então, nessas escritas que não são traduzíveis de imediato na linguagem da 

macropolítica, por consistirem em declarações de amor, desabafos íntimos, deboches, 

irreverências, palavras soltas e frases sem sentido aparente. Se não são codificadas, de pronto, 

como protestos ou denúncias, estariam fora do âmbito da política? 

Ao percorrer a Rua Coronel Ferraz, a Rua Visconde de Saboia e a Rua do Pocinho, 

encontramos uma profusão de intervenções que nos impele a querer perscrutar cada 

pedacinho de parede dessas ruas. Ali, o Salão das Ilusões e o prédio da antiga Escola Jesus, 

Maria e José são como ímãs de escritas em pixação, marcadores, lambe-lambe, estêncil, 

adesivos, azulejos, bordados, além de xarpis e obras de arte urbana. O próprio acontecer da 

cidade e de suas superfícies compõe tais intervenções, ao fazer brotar, aqui e ali, também 

pequenos arbustos que fissuram as paredes amarelas do prédio centenário e acabam por 

constituir algo como uma outra espécie de escrita urbana. A palavra “usuário”, escrita numa 

das faces desse prédio, me parece indicar como o mesmo vem sendo usado. 

 

 

  

Imagem 171 - Usuário_ Rua Coronel Ferraz_ Centro_ 05/05/2019_ 
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A antiga escola, pela qual passaram algumas ocupações, é um daqueles prédios 

centenários que dizem, lamentando sua decadência, estar abandonado. No entanto, suas 

paredes estão apinhadas de gente: parece caber sempre mais um. Talvez, o fato de ser um 

edifício abandonado e, simultaneamente, ocupado, seja um convite à intervenção, à 

participação, à apropriação. Nele, são muitas as camadas de tempo. Reboco, tiras de madeira, 

plantas, sobreposição de intervenções... Como um texto escrito a muitas mãos, como um 

museu de detritos, como uma bienal de amontoados, como um livro feito de páginas 

arrancadas de diversos outros livros, as paredes dessa escola concatenam uma profusão de 

escritas, memórias, afetos, desejos. Sinto que essa edificação convoca calma para ver e 

fotografar o que a habita e, ao mesmo tempo, pressa, seja porque ela parece receber novas 

intervenções continuamente, seja pelo perigo de ser “tomada de volta” e “revitalizada”. 

Atualmente, existem tapumes em torno de algumas áreas do prédio, já sob o poder da 

prefeitura, mas ainda é possível percorrer seus escritos. 

Os domingos são dias propícios para isso, por conta do pouco movimento e da menor 

quantidade de carros estacionados junto às calçadas. Por isso, primeiro percorri essas ruas em 

dois domingos, de bicicleta, e, alguns meses depois, por elas caminhei, em um dia de semana. 

À primeira vista, temos a impressão de que as intervenções são de cunho diferente 

daquelas que encontramos, por exemplo, na General Sampaio e na Senador Pompeu. O 

predomínio de técnicas como lambe-lambe e estêncil, juntamente às mensagens, 

características do que Armando Silva (2011, 2014) chama de “arte-pensamento”, são indícios 

Imagem 172 - Escola Jesus, Maria e José_ Rua 
Coronel Ferraz_ Centro_ 05/05/2019_ 

 



 

 

234 

de um investimento artístico mais 

desenvolvido. Como são muitas nas 

próprias paredes do Salão das Ilusões 

(onde, por outro lado, não se 

identificam muitos xarpis), pode-se 

supor que são, de algum modo, 

autorizadas (se não expressamente, 

ao menos tacitamente), talvez em 

decorrência desse caráter “artístico”.  

Nas paredes laterais do prédio 

da Escola Jesus, Maria e José, essas 

que dão para a Rua Coronel Ferraz, 

um lambe-lambe repete a pergunta 

cantada: “Minha Fortaleza véia, o 

que fizeram com você?”, e outro, 

adiante, indica que esse é um 

“Território de especulação 

imobiliária”. Outro lambe pergunta-

nos se sabemos quem foi Esperança 

Garcia, mulher negra escravizada, considerada a primeira advogada do estado do Piauí. “Sem 

machismo prosperamos”, um pouco mais acima, dá a dica. Abaixo do “Beija”, “Vagina”, e 

acima dele, um estêncil diz que “Isso não é vendável”. Há também ditos sábios, como 

“Passarim que fuma pedra sabe o cu que tem”, e “O cu que sabe”. Em frente a essa parede, na 

mesma calçada, um poste carrega um lambe “Golpe em progresso” e, no outro lado da rua, 

outro poste pixado segue a história dizendo “Ele não me representa”. Acompanhando ainda a 

parede, pertinho, há “Desejo”; ao lado, “Saudade” sobrepõe-se a “Dilma”. Uma fileira de 

lambes reproduz falas tão familiares: “Não há motivo para pânico”. Confundo-me entre os 

nomes de um governador e de um presidente, talvez de um secretário de segurança, tentando 

lembrar qual deles — talvez todos eles? — performou o televisionado “Está tudo sob 

controle”. O “Zonzo” repete-se. 

 
  

Imagem 173 - Salão das Ilusões_ Rua Coronel Ferraz_ Centro_ 
07/04/2019_ 
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Imagem 174 - Minha 
Fortaleza véia o que 
fizeram com você?_ Rua 
Visconde de Saboia_ 
Centro_ 07/04/2019_ 

Imagem 175 - Sem 
machismo prosperamos_ 
Rua Visconde de Saboia_ 
Centro_ 05/05/2019_ 
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Imagem 176 - Rua Visconde de 
Saboia_ Centro_ 05/05/2019_ 
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Imagem 177 - Rua Visconde de 
Saboia_ Centro_ 05/05/2019_ 
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Imagem 178 - Ele não me representa_ 
Rua Visconde de Saboia_ Centro_ 

07/04/2019_ 
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Imagem 179 - Desejo_ 
Rua Visconde de Saboia_ 
Centro_ 07/04/2019_ 

Imagem 180 - Dilma_ Saudade_ 
Rua Visconde de Saboia_ 

Centro_ 07/04/2019_ 
 

Imagem 181 - Passarim que 
fuma pedra sabe o cu que tem_ 

Rua Visconde de Saboia_ 
Centro_ 07/04/2019_ 
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Imagem 182 - Está tudo sob controle. 
Não há motivo para pânico_ Rua 
Visconde de Saboia_ Centro_ 
07/04/2019_ 

Imagem 183 - Zonzo_ 
Rua Visconde de Saboia_ 

Centro_ 07/04/2019_ 
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Antes de continuarmos pela Rua 

Visconde de Saboia, dobramos à direita na Rua 

São José. Na esquina, um “Salve p/ todxs xs 

bocetas” parece ligar-se a uma obra de arte 

urbana que toma alguns metros da parede ao lado 

direito da rua. Ao lado esquerdo, “Não vote 

nele”, além de algumas inscrições que, 

desaparecendo, quase não se fazem ler. Há, 

também, outro “Zonzo” por aqui. Voltando à 

Visconde de Saboia, rumo à Praça dos Leões, os 

caminhões estacionados — por aqui, são muitos 

os depósitos —tornam mais difícil o exame das 

paredes. Talvez por isso, não vejo escritas que 

encontro somente em outra incursão, dessa vez a 

pé: “Fortaleza sem prefeito” e mais um “Zonzo”. 

Já quase na esquina com a Sena Madureira, vou 

seguindo uma trilha de intervenções que, outrora, 

tinha feito-me atentar com mais acuidade a essa 

rua: “Eu quero minha carteira”, “Fora R.C.!”, “O 

poder é povo”, “Passe livre já”. É a mesma 

parede onde o “Desapego”, que vimos outrora, 

também faz morada, e onde, ao longo das 

caminhadas, surgiu uma nova escrita que fala de 

amor em duas línguas. Ali perto ao Raimundo do 

Queijo, nossa parada dos domingos, um “Foda-se 

suas leis” resiste ao passar dos anos, em um 

portão da Travessa Crato, diferentemente de um 

outro “Zonzo” que, fotografado no começo de 

maio de 2019 na mesma rua, logo desapareceu. 
  

 

Imagem 184 - Salve p/ todxs xs 
bucetas_ Rua São José _ Centro_ 
07/04/2019_ 

 

Imagem 185 - #Não vote nele_ 
Rua São José_ Centro_ 
07/04/2019_ 

Imagem 186 - Zonzo_ 
Rua São José _ Centro_ 
07/04/2019_ 
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Imagem 187 - Fora R.C._ 
O poder é o povo_ Passe 
livre já_ Rua Visconde de 
Saboia_ Centro_ 
26/11/2019_ 

 

Imagem 188 - Amor 
Love Paixão_ Rua 

Visconde de Saboia_ 
Centro_ 26/11/2019_ 
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Imagem 189 - Fortaleza sem 
prefeito_ Rua Visconde de 

Saboia_ Centro_ 26/11/2019_ 

Imagem 190 - Zonzo_ Rua 
Visconde de Saboia_ Centro_ 
26/11/2019_ 

 

Imagem 191 - Foda-se suas 
leis_ Travessa Crato_ Centro_ 

07/04/2019_ 
 

Imagem 192 - Zonzo_ 
Travessa Crato_ Centro_ 
05/05/2019_ 
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Noutro domingo, voltei a 

essas ruas, dessa vez detendo-me às 

paredes frontais da Escola Jesus, 

Maria e José. Mais uma vez, a 

mistura das intervenções que 

coabitam esse prédio renova 

minhas impressões acerca do 

significado político expressado na 

própria mostração da imagem (ou 

desse imbróglio de imagens), no 

próprio gesto do risco que se 

multiplica em técnicas, formas, 

tamanhos, palavras distintas — o 

que se torna mais significativo 

ainda quando habitam um prédio 

tido como abandonado. De algum 

modo, essas escritas movimentam, 

reconfiguram e criam outras 

funções para a materialidade 

urbana, contestando o que é público e o que é privado, reivindicando o espaço público urbano 

e colocando em questão como nossos corpos podem estar ou estão nele, reconfigurando, 

assim, o espaço da política (BUTLER, 2018). E, às vezes, por simplesmente existirem ali. Por 

esse caminho, evidencia-se que as superfícies urbanas não são apenas “suporte” para os gestos 

de riscá-las, mas também parte, base e objeto deles. Tal entendimento me levou a, ao longo 

desses anos, pensar a materialidade urbana como superfície ou mesmo pele, e não mero 

suporte gráfico. Nas escritas urbanas, é central que se a superfície com a qual o corpo se 

coloca em contato seja a da cidade, de modo que as linhas das palavras que nascem desse 

encontro, fricção corpo/matéria/superfície, inscrevem uma trajetória e um gesto. Dizem, seja 

o que quer que digam, “eu passei por aqui”. Ou seja, trata-se de escrever, mas sobretudo de 

escrever na cidade — o que pode ser entendido, na perspectiva que aqui propomos, como 

escrever a cidade.  
 
 
  

Imagem 193 - Sabia que você existia #eu_ Love-me Leve-me 
Lave-me Lamba-me_ Rua Coronel Ferraz_ Centro_ 

05/05/2019_ 
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  Imagem 194 - Idolatre a 
dúvida_ Rua Coronel Ferraz_ 
Centro_ 05/05/2019_ 
 

Imagem 195 - Vênus_ Rua 
Coronel Ferraz_ Centro_ 

05/05/2019_ 

Imagem 196 - O sonho segue 
sua boca_ Rua Coronel Ferraz_ 
Centro_ 05/05/2019_ 

 

Imagem 197 - Ódio + Açaí_ 
Rua Visconde de Saboia_ 

Centro_ 05/05/2019_  
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Uma frase “de amor” que se arrisca a marcar um muro não se faz existir da mesma 

maneira que uma “de protesto”? Não habitam a mesma rua um “Desejo”, um “Dilma” e um 

“Fortaleza sem prefeito”? Não são só alguns quarteirões que separam um “Foda-se suas leis” 

de um “Sabia que você existia”? Não são mobilizados por um princípio comum, o gesto 

transgressor de riscar a cidade, um “Fora Temer” pixado e um “Golpe em progresso” em 

lambe, mas também esses e um “- Ódio + Açaí” em estêncil? 

Com isso, compreendemos que a potência política das escritas urbanas não está apenas 

na sua mensagem, mas em uma combinatória de elementos: entre mensagem, gesto, e o lugar 

onde traçam sua existência, a rua. Para Campos (2009b, p. 156), “o conteúdo expresso só 

alcança sentido enquanto infração”. O que, implicitamente, se expressa nessas imagens é o 

gesto transgressor, o agir no campo do proibido, a desobediência e a recusa da norma que 

residem na própria ação de riscar a materialidade urbana. Assim, a mensagem das escritas 

urbanas pode ter uma faceta política mais consciente e clara, ou não, mas “na medida em que 

se situam no campo do confronto, revogação ou suspensão da ordem estabelecida, invocam 

uma dimensão política que não pode ser ignorada” (CAMPOS, 2016, p. 65). 

É possível que se acuse a “inutilidade” de escritas que não se pode sequer categorizar 

prontamente como protestos de âmbito coletivo (o que ainda conferiria, em alguma medida, o 

alívio do consenso: mesmo que não se aprove, sabe-se o que é). Surge uma interrogação 

diante delas: quem as fez? Por quê? Para que servem? O que querem com isso? Esse espaço 

de dúvida intensifica-se quando nos deparamos com escritas urbanas como “Zonzo” ou “O cu 

que sabe”, como vimos anteriormente. Esses riscos colocam-se em um espaço ainda mais 

irreconhecível de pronto, pois, embora possamos ler a frase ali escrita, resta uma gama de 

inquietações e interrogações quanto a elas. É uma leitura “em que um dos interlocutores ao 

mesmo tempo entende e não entende o que diz o outro”, alimentando, portanto, algum 

“desentendimento” (RANCIÈRE, 1996, p. 11). 

Diógenes (2017, p. 120-121) fala do desentendimento que a linguagem do pixo 

suscita, “em seu aparente eclipse de sentido” e “sua natureza de complexa decodificação”. 

Com as escritas urbanas, a imagem parece nos dar tudo à vista, na obviedade de suas palavras, 

arranjadas em simples sentenças ou mesmo deixadas soltas. No entanto, se o desentendimento 

concerne a essas batalhas sensíveis, da criação de fissuras na ordem do visível e do dizível, 

como propõe Rancière (1996), nessas frases legíveis, mas aparentemente sem sentido ou sem 

porquê, pode-se criar também uma fenda ou um vácuo de entendimento. Àquelas 

interrogações que levantamos no parágrafo anterior podem somar-se outras: para que escrever 

isso que não é nem pixo? Que nem embola as palavras? Que nem faz protesto? Assim, 
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considero que, não só com o xarpi embolado, mas também com as escritas legíveis, riscar a 

materialidade urbana “faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só 

tinha lugar o barulho, faz ouvir como discurso o que só era ouvido como barulho” 

(RANCIÈRE, 1996, p. 42). 

 As escritas urbanas também operam confundindo entendimentos e abrindo pequenas 

brechas nas divisões e enquadramentos não só da cidade, como das expressões urbanas. 

Fazem-se ler, talvez não para explicar, mas para confundir. Essa indeterminação no transitar 

entre um lugar e outro, sendo, às vezes, ambas as coisas, às vezes, nenhuma delas, parece ser 

uma de suas armas, como mostram Gorczevski, Albuquerque, Shiki e Araújo (2015, p. 337):  

 
um modo de operar a resistência parece ser disposto nas experiências que usam e 
abusam de uma variação de conceitos — e os modos de operacionaliza-los —, 
dificultando, assim, qualquer forma de codificação pré-definida. São essas 
experiências que fazem emergir conexões um tanto inesperadas, produzindo uma 
forma de resistência e, ao mesmo tempo, promovendo a emergência de 
micropolíticas instituintes.  

 
Embaralhando e confundindo tais codificações, essas escritas urbanas supostamente 

sem porquê encontram sua força na aparente “inutilidade”. Quando riscadas nos muros da 

cidade, adquirem um sentido coletivo que está no próprio instaurar de um outro uso do 

espaço, através de um gesto que desvia do consumo utilitarista. O seu “fracasso” em 

funcionar pode ser entendido como uma tática, uma recusa em ser funcional, uma evidência 

de que, à revelia de todo esforço em organizar e controlar o espaço, prescrevendo seus usos e 

funções e o que neles pode-se ou não fazer, o poder regulatório falha. Assim, temos que sua 

“natureza lúdica não lhe retira profundidade política”, uma vez que nelas “se violam as 

normas e se brinca com a autoridade” (CAMPOS, 2010, p. 291). 

Importa, ainda, considerar que as práticas do espaço e os deslocamentos que as 

escritas urbanas compreendem, tanto para quem as produz quanto para quem as encontra, já é 

um agir urbano potente, uma vez que inventa uma cartografia outra a partir de pequenas 

insurgências da experiência urbana (JACQUES, 2012). Por si só, esse movimento, como um 

ato de enunciação e produção do espaço, é uma das múltiplas maneiras astuciosas e teimosas 

de manifestar-se nas paisagens e passagens urbanas, contradizendo ou negando as prescrições 

normativas e disciplinadoras do espaço, contornando os dispositivos de vigilância, 

desmanchando enquadramentos e desorganizando deslocamentos, aumentando, assim, o 

número dos possíveis e dos interditos da cidade (CERTEAU, 1994). 

Mostrando-se no que não é visível de imediato nas palavras, indicam uma certa 

poética da criação da cidade cotidiana como um texto escrito a muitas mãos, camada sobre 
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camada, nessas práticas ordinárias, anônimas e não autorizadas. Como algo que Michel de 

Certeau (1994) chama de “artes de  fazer” e que podemos encontrar em Michel Agier (2011) 

como maneiras de “fazer cidade”, essas frases que de início podem parecer inócuas frases de 

amor ou batidas frases de protesto operam tornando o Centro um espaço outro, um espaço 

praticado, marcado por práticas inventadas por aqueles que ali habitam e deixam seus rastros. 

É nesse sentido que podemos compreender que as escritas urbanas, “mais do que um modo de 

interação, de expressão de ‘sentimentos de cidade’, constituem-se como maneiras de produzir 

cidade” (DIÓGENES, 2015, p. 689, grifo da autora). 

Lembremo-nos que, com elas, se escreve — ilegalmente, sem pedir autorização ao 

proprietário, nem pagar pelo uso do suporte de propaganda — onde não se pode escrever. 

Riscar as superfícies da cidade não é autorizado e, paradoxalmente, por isso mesmo não 

precisa de autorização. Tal escrita não é comissionada ou selecionada pelo crivo de uma 

banca que possui notório saber na área, não tem obrigação de agradar um contratante, não 

segue as instruções de um edital — em suma, contorna as instituições reguladoras do “gosto” 

(AGAMBEN, 2017a). Evidenciando uma proibição e, simultaneamente, contornando-a, o 

risco mostra o que é da imagem banido, mas tornado possível no próprio gesto de riscar, o 

qual, por sua vez, não tendo uma obrigatoriedade, depende, antes de tudo, da vontade daquele 

que risca a cidade e das oportunidades que ela abre (ou que nela são abertas). É como se o 

querer-fazer tivesse ali sua realização, a cada vez que se escreve. 

Mesmo as declarações de amor e desabafos íntimos podem operar como um ato de 

apropriação e de produção do espaço, ao usar os espaços públicos, ou melhor, profanar seus 

usos assinalados e costumeiros em práticas que não se inserem, necessariamente, em uma 

lógica mercantil, publicitária ou institucional, além de perverter o que se espera de uma 

pixação. O que eu quero, então, talvez não seja exatamente dizer “o desejo é revolucionário”, 

“a rua é tua” ou “a cidade é sem fim”, mas escrever alguma coisa qualquer na cidade, algo 

que diz mais do que a frase, ou que, nesses casos, é já um caminho de mover o que nelas me 

move. 

Redesenhando o espaço através de uma prática não prevista e não autorizada —

escrever (n)a cidade —, estabelece-se uma relação sensível entre corpo e cidade, em que 

ambos se configuram e se inscrevem mutuamente. “Coimplicação” corpo-cidade que é, 

também, uma potencialidade para aquele que a percorre e encontra tais riscos e, por vezes, 

sente-se convidado a também escrever nas paredes ou, pelo menos, estar nos espaços de 

outras formas. Essas imagens, assim, parecem traçar maneiras possíveis de habitar, percorrer 
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e intervir na cidade. Escreve-se com o corpo151, seja quando deixamos frases e palavras nas 

superfícies urbanas, seja quando nelas caminhamos à sua cata, na cidade inscrevendo nossos 

passos e a escrevendo também através deles. 

Na Greve Geral, conduzida por movimentos organizados, risca-se as paredes. Mas 

também na noite em silêncio, na noite em festa, nas frestas do cotidiano. Como tantas outras 

ações micropolíticas, as escritas urbanas dizem da invenção de táticas de existência — e 

existência na cidade. Como um agir urbano que se constrói em agenciamentos (de pessoas, 

coletivos, espaços, acontecimentos...) que não dispõem, estabelecida de antemão, uma única 

maneira de operar, não estamos falando somente de grupos organizados que levam aos muros 

questões já pautadas na esfera macropolítica, mas de qualquer um que ali escreva “qualquer 

coisa”. Nesse sentido, a política não é necessariamente ou somente a dos partidos, 

movimentos sindicais e palavras de ordem, mas também todas essas “ações micropolíticas 

[que] insurgem na perspectiva de desnaturalizar as práticas, atuando como política que se 

pode fazer em toda e qualquer esfera”, como mostra Gorczevski (2015, p. 10).  

 Habitar o espaço dessa maneira também parece embaralhar o entendimento do que é 

de âmbito público ou privado, o que separa arte, cotidiano, vandalismo e política. Nisso, em 

si, há profanações de diversas ordens. Em Agamben (2007b, p. 59), profanar é restituir ao uso 

comum aquilo que está em uma esfera separada, o que compreende “abrir a possibilidade de 

uma forma especial de negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso 

particular”. As escritas urbanas que encontramos nessas caminhadas, ou mesmo em uma só 

caminhada, jogam com as separações que a cidade prescrita e normatizada impõe, mas 

também com aquelas que esboçam os sistemas de classificações. As separações continuam a 

existir: o muro estabelece uma barreira entre os de dentro e os de fora, as categorias tentam 

dominar as práticas, a cidade continua a constranger os deslocamentos e a demarcar as 

maneiras de estar nos lugares (para alguns mais do que para outros). 

No entanto, tais separações, ou impossibilidades de usar, são furadas continuamente 

no próprio gesto de percorrer, riscar e implicar-se com a cidade nessa multidão de escritas. O 

que parece ser profanado, aqui, não são só os muros, mas a ordem urbana, bem como essas 

separações e a impossibilidade de fazer experiência em seus entremeios, abrindo-os a novos 

possíveis usos (AGAMBEN, 2007b). Disso decorre, mais uma vez, que esse é um gesto 

                                                
151 Diógenes (2017) fala do pixo como um tipo de escrita com o corpo. No pixo, notadamente, há uma forma 
mais extrema e arriscada de implicação do corpo na escrita. Diferentemente das escritas urbanas que pesquiso, 
em maioria, o pixo almeja as grandes dimensões, as coberturas, os altos das marquises. Ainda que de modo 
diferente, acredito que tanto uma como outra “enseja uma relação tátil, sinestésica, sensorial entre corpo e 
cidade” (DIÓGENES, 2017, p.125). 
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político, se entendemos, com Agamben (2007a; 2007b; 2008; 2018), a política como uma 

operação baseada na inoperosidade: torna inoperativas essas separações e os nossos gestos 

habituais, não por torná-los inativos, inertes, mas por desativar, mesmo que 

momentaneamente, suas funções costumeiras, ensejando outros usos. Um muro não é erguido 

para riscar, mas para separar, conter; uma língua não é feita para confundir, mas para 

comunicar e informar152; uma cidade não é planejada para que a usemos dessa maneira, mas, 

talvez por isso, inventamos o que nela/com ela fazer. 

 

portões fechados, silêncios povoados, lampejos_ 

 
Ao poeta faz bem 

Desexplicar — 

Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes. 

_Manoel de Barros 

(2015, p. 73) 

 

A área mais comercial do Centro ainda não está de todo desperta, e a luz do sol vence 

a chuva, terminando de despertar a abafada quinta-feira. Os raios, refletidos no chão molhado, 

banham o Centro de uma singular graça descaída. É como se eu estivesse em outro tempo 

dessa cidade: o Centro das seis, das sete, suspensa antes do completo acordar, antes de 

levantarem as cortinas, ou melhor, os portões do comércio. Mas a cidade, mesmo dormindo, 

como dormem aqueles sob marquises e pedaços de papelão, já vive no andar dos transeuntes e 

no trabalho daqueles que começam antes dos outros. As ruas ainda tranquilas, emolduradas 

por portões fechados, poucos carros junto às calçadas, me permitem ver melhor o seu 

movimento: não são nem sete e meia da manhã e eles passam de cá para lá, rumo, 

provavelmente, a seus trabalhos. Já existem táxis, poucos, encostados nas laterais das praças. 

Barraquinhas de tapioca e café congregam matutinos sob as marquises. As ruas não estão 

vazias, mas consigo caminhar com facilidade e, embora avance devagar, as distâncias são 

encurtadas pela ausência de obstáculos. 

 Os portões fechados põem-me em excitação. Cada um é uma possibilidade de 

encontrar algo novo. Daqui a pouco, lojas já abertas, esconderão as marcas que lhes fizeram. 

Paradoxalmente, se os muros e portões baixos indicam fechamento, proibição, divisão, 
                                                
152 É interessante o que fala Agamben (2008) sobre o poema: uma operação linguística que torna essa língua, em 
suas funções comunicativas e informativas, inoperativa. Como vimos anteriormente, para falar sobre o gesto, ele 
também se refere à dança.  
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parecem ensejar, também, possibilidades de atuação. Com os estabelecimentos abertos, 

durante o dia, não conseguimos ver o que há riscado em seus portões. Somente quando eles 

baixam, ou seja, quando poderíamos pensar que não há mais nada a fazer e ver no Centro, 

abre-se a possibilidade de marcá-los, perfurar barreiras, abrir limiares, jogar com as 

separações. A noite favorece as práticas que se dão no escuro, nas brechas, nas margens, 

como a prática das escritas urbanas. Também é quando os portões voltam a cumprir sua 

função primordial, a de fechar aberturas, que podemos encontrar o que antes estava 

invisibilizado pela atividade comercial cotidiana.  

Em mais uma expressão do jogo entre visibilidade e invisibilidade pelo qual as 

escritas urbanas operam, os portões abertos as escondem e os portões fechados as revelam. É 

assim que consigo fotografar, mais uma vez, o “Fora Temer” no portão vermelho da Rua 

Barão do Rio Branco. Noutro dia, vi um pedacinho da escrita, lá no alto, enquanto o portão 

baixava. Hoje, vindo da Rua Guilherme Rocha, avisto novamente o portão, banhado pelo 

amarelo do sol baixo, do outro lado da rua. Só agora, revisitando essas fotos, percebo que, no 

topo da edificação, também há um escrito que diz: “Bem vindo a madruga”. 

 

 

  

Imagem 198 - Fora Temer_ 
Bem vindo a madruga_ Rua 

Barão do Rio Branco_ Centro_ 
14/03/2019_ 

 



 

 

252 

O dia e a noite do Centro compreendem diferentes práticas do espaço e formas de 

sociabilidade, revelando a demarcação espacial e temporal das desigualdades, distâncias 

sociais e fronteiras, além das inventividades dos múltiplos modos de se apropriar do espaço. 

O Centro não morre, afinal, quando deserta, à noite ou aos domingos e feriados. Mesmo no 

silêncio aparentemente inóspito, as escritas urbanas, como imagens-lampejos, são alguns 

indícios do que no escuro acontece ou se dá a ver.  

Nesse mesmo dia, antes de muitos dos estabelecimentos comerciais abrirem, 

fotografei diversas escritas que, em outros percursos, não havia encontrado. Esse foi o 

disparo, por sua vez, a outra procura: agora, pelos arquivos de fotografias de caminhadas 

anteriores, à cata de escritas urbanas que habitam portões que permanecem fechados durante o 

dia comercial do Centro. 

  

Imagem 199 - O povo resiste_ 
Rua General Sampaio_ 

Centro_ 14/03/2019_ 
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Imagem 200 - Fora Temer_ 
Diretas Já_ Rua General 
Sampaio_ Centro_ 
14/03/2019_ 

Imagem 201 - Não me prenda 
eu sou artista_ Rua Major 
Facundo_ Centro_ 
14/03/2019_ 
 

Imagem 202 - Nós por nós!_ 
Rua General Sampaio_ 
Centro_ 22/02/2019_ 
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Tais rastros também podem ser seguidos em outros momentos em que os portões 

encerram o dia produtivo, o Centro silencia e as escritas que o habitam dispõem-se ao olhar: 

domingos e feriados. Esses não são dias “úteis” no Centro, sendo assim muito úteis para quem 

busca conhecê-lo de outras maneiras. É certo dizer que é no domingo que melhor se vê a 

cidade, quando ela, parada, parece flutuar? — pergunto-me com Ferreira Gullar (2001). 

 Apostando naquelas dicas dadas por um amanhecer no Centro alguns dias antes, previ 

no calendário o próximo feriado em que poderia percorrê-lo: 25 de março153. Maquinei um 

tanto, durante os dias, possibilidades para um percurso em um Centro desértico: ir sozinha ou 

mesmo com alguém, a pé, não me parecia seguro (sobretudo tendo em vista que um dos 

pressupostos metodológicos da pesquisa é a fotografia); a bicicleta era uma vontade, mas eu 

ainda não sabia pedalar na rua, sendo preciso ainda alguma paciência para que eu pudesse 

utilizar esse modal aos domingos. A solução estava na garupa de uma moto. 

São três da tarde da segunda-feira, e os portões estão baixos. É feriado no Ceará e o 

comércio no Centro tem funcionamento facultativo, disse o jornal conferido pela manhã. Mas 

está quase tudo fechado. Desconfio que alguns estabelecimentos funcionaram pela manhã, 

pois ainda há vestígios de presença humana por aqui. Homens fazem alguns reparos 

construtivos em estabelecimentos na Rua Guilherme Rocha. Mulheres saem de lojas fechadas 

por portinholas que se abrem no meio dos portões, na Rua Barão do Rio Branco. Policiais 

espalhados, de dois em dois, em algumas esquinas: eles aparentam ter se multiplicado hoje, e 

pergunto-me se devido a um cenário vazio no qual eles se destacam. Muitos em situação de 

rua e pombos na Praça do Ferreira. É segunda-feira à tarde, mas a Praça é toda deles. 

                                                
153 Feriado estadual relativo à Carta Magna do Ceará. 

Imagem 203 - Dandara's 
presente_ Rua General 

Sampaio_ Centro_ 
22/02/2019_ 
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Em nada parece uma segunda-feira 

comum no Centro, e a lembrança de que é 

segunda, e não domingo, me surpreende 

frequentemente. Percorrer essas ruas na garupa de 

uma moto, devagarzinho, me faz ter outro — 

mais um — tipo de relação com o espaço. Não só 

consigo encontrar marcas em portões fechados (o 

que é a minha intenção primeira), como nossos 

corpos, numa moto que se arrasta e para, 

constantemente, para que eu possa fotografar as 

escritas que encontro, parece estar isolado e, ao 

mesmo tempo, exposto. A sensação não é a 

mesma do caminhar, tampouco a de transitar 

nessas ruas dentro de um carro: é a de um passar. 

Passamos e por nós passam carros, motos, 

bicicletas, policiais, pessoas em situação de rua, 

catadores, pessoas que, surpreendentemente, 

passam por ali. Nas ruas esvaziadas, vejo o 

Centro de outra maneira: é o mesmo Centro, mas 

parece outro, como uma paisagem que vai se 

desdobrando em outras de si mesma quando a 

percorremos noutros dias, horários, situações, 

modais, olhares. 

 Percorremos as ruas traçando um 

ziguezague por onde elas permitem, entre a Av. 

Duque de Caxias e a João Moreira, a General 

Sampaio e a Sena Madureira, e para além desses 

limites. Nem de moto optei por estabelecer um 

roteiro prévio. Enquanto ele conduz, eu digo “à 

direita”, “à esquerda”, como uma voz do Google 

Maps que já internalizou os caminhos do Centro 

(a despeito de algumas confusões de localização). 

Estar sobre rodas motorizadas facilita o 

Imagem 205 - Nenhum 
direito a menos_ Rua São 

Paulo_ Centro_ 25/03/2019_ 

Imagem 204 - Ocupa tudo_ Rua 
Senador Pompeu_ Centro_ 
25/03/2019_ 
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movimento, mas o impõe, também, limitações. 

Não podemos percorrer as ruas de pedestres, as 

fotografias têm que ser feitas de longe, e também 

não é tão fácil desacelerar e parar a moto para 

fotografar quando somos pegos de surpresa por 

um escrito. Algumas vezes, desço da moto para 

fazer a fotografia. E, notadamente, o caminho é 

guiado também pelas possibilidades 

estabelecidas pela sinalização de trânsito. 

 Fico na expectativa de encontrar escritas 

escondidas durante o dia comum. Desconfio que 

só com muita atenção seja possível enxergar as 

menores (ainda assim, identifico algumas, em 

estêncil, que já conhecia). O fato de já ter 

percorrido e fotografado essas ruas a pé facilita o 

olhar. Muito do visto é repetição. Vou 

identificando o já conhecido e, em meio a isso, o 

novo. Meu olhar está focado nos portões, pois 

aqueles muros e paredes já foram tateados 

anteriormente e a eles poderia voltar mais 

facilmente. Se, em algumas ruas, a expectativa é 

frustrada, em outras, mesmo o lento ritmo da 

moto não me deixa apanhar todas as imagens que 

surgem em movimento: os portões fechados 

carregam aparições, como numa casa em que 

ruídos começam a sugerir-se quando todos se 

deitam. 

Dispostas no espaço, ou melhor, 

marcando-o, as escritas urbanas contam-me algo 

sobre as manifestações políticas que 

aconteceram, nos últimos anos, nas ruas do 

Centro. Muitas, sobretudo na Rua General 

Sampaio, na Senador Pompeu e na Barão do Rio 

 

Imagem 207 - Porra de PM_ 
Rua Floriano Peixoto_ 

Centro_ 25/03/2019_ 

Imagem 206 - + Amor – Machismo_ 
Rua Floriano Peixoto_ Centro_ 
25/03/2019_ 
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Branco, proliferam-se em “Fora Temer”, “Diretas 

já”, “Não voto”, “Abaixo” isso ou aquilo. Dentre 

essas, algumas surgem marcando as diferenças, 

bagunçando a pretensa “harmonia” das pautas, e 

provocando-me (por isso mais do que pelas frases 

em si) um remelexo qualquer: “Arte de ser”, “+ 

Amor – Machismo”, “Amar”, ou mesmo um “Fo” 

deixado incompleto... Há, ainda, os estalos 

produzidos quando, ao olharmos em plano aberto 

(já que estamos de moto), percebemos a 

composição entre a escrita e a superfície em que 

decidiu apegar-se (como “Fora Todos” no Lojão 

das Utilidades, “Abaixo o capital” na Arca do 

Real, ou o “Lula Livre” na Skina do Açaí, que vi 

outro dia, fazendo-me lembrar do “- Ódio + 

Açaí”). 

Os portões fechados, as ruas quase vazias 

e o silêncio oferecem, ainda, imagens em demasia 

ao olhar — só que, agora, elas se destacam. 

Parecem estar ali exatamente para serem vistas. É 

como se eu estivesse percorrendo uma exposição 

de escritas urbanas com poucos visitantes. Sem 

paredes brancas, sem projeto luminotécnico, sem 

mapa expositivo, sem curadoria que as organize 

ou catálogo que as explique. Ou, então, o acaso é 

o curador, e a duração indeterminada o conceito 

norteador. Uma exposição que nos convoca a 

descobrir, desvendar (não as obras, mas o nosso 

olhar), a seguir sem saber onde esse caminho de 

escritas começa ou termina. 

 

 

 

 

Imagem 209 - Fo_ Rua 
Senador Pompeu_ Centro_ 

25/03/2019_ 

Imagem 208 - Arte de ser_ Rua 
Major Facundo_ Centro_ 
25/03/2019_ 
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Imagem 210 - Fora Teme_ Fora Todos!_ 
Fora Teme_ Rua General Sampaio_ 

Centro_ 25/03/2019_ 
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Imagem 211 - Abaixo o capital_ 
Rua General Sampaio_ Centro_ 
25/03/2019_ 
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Imagem 212 - Lula livre_ 
Rua Pedro I_ Centro_ 

14/03/2019_ 
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o visível não é evidente: 

dança no tempo e no espaço, 

entre a efemeridade e a miudeza_ 

  
Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. 

_José Saramago 

(1995)154 

Há certas frases que se iluminam pelo opaco. 

_Manoel de Barros 

(2016, p. 19) 

 

Nas superfícies urbanas, parece haver uma reunião transitória, plural, coletiva na qual 

os corpos utilizam-se, de forma muito peculiar, de um jogo de mostra-esconde como recurso 

político. As escritas urbanas dão-se a ver, paradoxalmente, ao retirar-se de um óbvio campo 

ou noção de visibilidade, ou jogar taticamente com ele. A efemeridade155, a ocupação 

temporária, o anonimato, o operar “no escuro” configuram-se truques de um jogo entre a 

visibilidade e a invisibilidade que pode ser considerado seu modus operandis. Como uma 

tática à margem de produção de imagem na, da e com a cidade, podemos nos questionar se as 

escritas urbanas podem constituir um exercício de um direito de aparecer ou se produzem 

fendas na esfera de aparecimento, o que pode ser também uma maneira de reivindicar para si 

a esfera pública, como propõe Butler (2018). 

Muitas das escritas urbanas fotografadas durante essa pesquisa já não existem mais, 

relembrando-nos constantemente de sua brevidade quando apagadas com tinta, encobertas por 

cartazes publicitários, rasuradas por outras intervenções ou mesmo desaparecidas pelos 

efeitos do tempo. Essa fugacidade das escritas urbanas — ou sua duração indeterminada — 

nos coloca em um estado ambíguo. Se, como dizem Silva e Diógenes (2019, p. 101), nos 

exige “uma postura metodológica que não pode relegar para depois o registro”, o que 

acontece é que, por motivos diversos, esse registro às vezes titubeia: algumas escritas vêm 

durando tanto tempo nessas paredes, que acabo confiando em sua estabilidade e acomodando-

me um pouco (penso: amanhã eu vou, ela estará lá, e eu a fotografarei), enquanto outras 

                                                
154 Provérbio chinês na epígrafe de Ensaio sobre a cegueira (SARAMAGO, 1995). 
155 É importante ressaltar o papel que a fotografia tem tido como algo a fazer durar o efêmero em outros “platôs” 
de cidade, como apontam Diógenes (2015a, 2015b, 2017) e Campos (2010, 2017). As obras são registradas por 
aqueles que as criam, por transeuntes nelas interessados e, ainda, por projetos e coletivos dedicados a perscrutar 
as intervenções que encontram na cidade (em Fortaleza, por exemplo, tem-se o @narrativaspossiveis e o 
@umafortalezadeafetos no Instagram). Esses fazeres, muitas vezes modestos, operando no pequeno, vão tecendo 
essa memória de rastros.  
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Imagem 213 - Não nos_ Rua General Sampaio_ 
Centro_ 23/11/2019_ 

 

surpreendem-me pela sua desaparição sem que eu as tenha fotografado a tempo. 

Notadamente, gera-se uma ansiedade em conseguir dar conta do que é criado nessas 

superfícies. 

Ao mesmo tempo, novas escritas surgem 

continuamente, ora sobre as sombras das 

apagadas, ora em muros próximos; às vezes, 

inventa-se novas frases, como mostra de um 

inesgotável arsenal, noutras, insiste-se com a 

repetição dos mesmos dizeres que somem, 

lançando um desafio, como quem diz “bora ver 

quem tem mais tinta”, ou “apaga que eu 

volto”156. Como nada é tão óbvio no acúmulo 

dessas “camadas de tempo” (ROCHA; ECKERT, 

2013) na pele da cidade, questiono-me se essas 

frescas escritas urbanas são novas na cidade ou 

ao meu olhar. Algumas vezes, é fácil perceber 

que eu não cheguei a tempo, encontrando uma 

“nova” escrita já encoberta por uma nova camada 

de imagem. Esses (des)encontros provam que, por mais exaustiva que seja a prática das 

caminhadas em campo, essa é uma percepção sempre fragmentária. 

Aparecendo, desaparecendo e reaparecendo imprevistamente ao olhar, essas imagens 

deslizam pelas superfícies da cidade em um movimento espacial e temporal. Em morada 

provisória e duração indefinida, são como “traços que se apagam e se deslocam com o 

trajeto”, como uma maneira de habitar um espaço nômade, ou como se fosse nômade 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 55). Cada uma dessas escritas urbanas que encontramos 

parece ser como um nó de territorialização, sempre provisório (e não como um ponto fixo em 

um mapa). Não se para de circular. Tais nós desfazem-se, somem, mudam de lugar, transitam 

entre os muros de uma cidade, entre os muros de diferentes cidades e entre os diferentes 

“platôs” de cidade material e virtual. Parece haver uma apropriação do espaço no gesto para 

logo depois abandoná-lo à própria cidade e aos seus acasos, indeterminações e surpresas. Isso 

porque, ao que parece, essa iluminação intermitente é também uma vocação à uma 

iluminação em movimento, ou seja, são imagens que, já na sua criação, estão no limiar do 

                                                
156 Não encontrei tais escritas durante a pesquisa no Centro, mas essas são frases já encontradas em outros 
espaços de Fortaleza ao longo da trajetória do Narrativas Possíveis. Permiti-me fazer essa referência.  
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desaparecimento, assumindo a sua fragilidade fundamental, piscando sua intermitência, pondo 

em jogo o seu infinito recurso de fugir, esconder-se, retirar-se e, ao mesmo tempo, reaparecer 

em outro lugar, deixando rastros e efeitos de descontinuidade na visualidade urbana (DIDI-

HUBERMAN, 2011b). 

O “Bolsolixo” encontrado no teto de uma parada de ônibus na Rua Conde d’Eu, em 

fevereiro de 2019, é apagado, mas ressurge como um “Bolsonaro cuzão” dali a alguns metros, 

na Praça dos Leões, encontrado um ano depois. Assim como essas imagens, muitas outras 

sumiram e reinventaram-se ao meu olhar durante a pesquisa. Com o tempo, minha sina 

tornou-se, para além de tentar encontrar novas inscrições, também acompanhar o caminhar no 

tempo daquelas já conhecidas. Ao estender meus passos no espaço, mas também no tempo, 

percebi formar-se, ao longo das caminhadas, uma constelação de tempos nas relações entre 

essas imagens presentes-ausentes. 

Conta-nos Italo Calvino (2010) que um enxame de efêmeras se chocou voando contra 

uma fortaleza. A fortaleza, confrontando as frágeis criaturas, confia na sua permanência no 

tempo como atestado de sua existência: “eu duro, logo existo”, ao que as efêmeras 

respondem:  

 
nós saltamos no vazio assim como a escrita sobre a folha branca e as notas da flauta 
no silêncio. Sem nós, não resta senão o vazio onipotente e onipresente, tão pesado 
que esmaga o mundo, vazio cujo poder aniquilador se reveste de fortalezas 
compactas, o vazio-cheio que só pode ser dissolvido por aquilo que é leve e rápido e 
sutil. (CALVINO, 2010, p. 87) 

  
 Leves, rápidas e sutis, as efêmeras de Italo Calvino são como as escritas urbanas que 

encontramos nessas caminhadas. Desde o momento de sua feitura, sua existência está em 

jogo: elas não são feitas para durar, ou melhor, sua duração é indeterminada. Pode ser que 

naqueles muros permaneçam por anos, pode ser que vivam apenas alguns dias, o que depende 

de uma gama de variáveis: quem risca, o lugar onde se risca, as palavras que se risca, o 

tamanho que almeja o risco, as técnicas utilizadas para riscar... Algumas vezes, decerto, a 

depender da superfície escolhida, sabe-se que a intervenção ali não permanecerá, e ao desafio 

é lançada a provocação. Nisso está algo de sua razão de ser, como as efêmeras de Calvino. 

Depois descobri que essas são de uma ordem de insetos chamados efemerópteros, 

popularmente conhecidos como efeméridas. De pequenos centímetros e existindo às milhares 

de espécies em todo o mundo, esses insetos voadores duram um ou dois dias, ou mesmo 

minutos — o suficiente para que, depois da cópula em voo, gerem mais um sem-número de 

efêmeras. Por isso, importa menos dizer “duro, logo existo” do que “pixo, logo existo”. 
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Imagem 214 - ¡!Ele não_ Rua Meton de Alencar_ Centro_ 
29/11/2019_ 

 

  Alguns pixadores pretendem que seus xarpis sejam eternos, como vemos em Diógenes 

e Chagas (2016). No entanto, caso não houvesse nenhuma disputa em torno da duração de 

seus pixos (ou seja, se houvesse assegurada facilidade de ocupação daquele pedaço de 

parede), seria tão imperativo fazê-los? A efemeridade dessas imagens, entre xarpis e escritas 

urbanas, nos fala sobre a própria transitoriedade e imprevisibilidade do que é da rua, mas 

algumas questões podem ser levantadas. Se essa é considerada uma das características das 

expressões urbanas, parece marcar mais fortemente aquilo que, nos discursos hegemônicos e 

oficiais, não é considerado arte, mas vandalismo, isto é, 

 
uma agressão, uma violência exercida sobre a cidade e, por extensão, sobre a 
sociedade. Uma incisão na corporeidade da sociedade que atinge o âmago da sua 
alma coletiva. Fazer graffiti implica, portanto, não apenas um ataque à materialidade 
ordenada do espaço mas, e mais grave, àquilo que de mais profundo reconhecemos 
numa comunidade humana: o significado do mundo. Daí a incompreensão e 
repressão que atingem o graffiti, pois este quebra convenções, abala convicções e a 
harmonia do lugar, tal como é entendido pelo discurso dominante. Não por acaso, é 
considerado sujo, desprovido de senso, simples poluição. (CAMPOS, 2009a, p. 
53)157 

 
A impureza dessas intervenções 

que, numa dada perspectiva, não têm 

suas garantias resguardadas pelo 

estatuto de arte, enseja um tipo 

emblemático de visualidade na cidade, 

que opera através do choque e da 

descontinuidade, maculando não só 

muros e paredes brancas, mas também 

uma dada ordem social. Por que haveria 

pressa em apagar algo que não gera 

incômodo ou que não viola nenhuma 

proibição? 

A intervenção que traz o rosto 

em estêncil de Jair Bolsonaro, 

acompanhado de chifres e cruzes, junto 

à frase “Ele não”, foi realizada na Rua 

Meton de Alencar, próximo à Praça da 

                                                
157 No artigo citado, o autor usa o termo graffiti de forma mais ampla: expressão de ordem verbal ou pictórica 
movida pelo princípio da transgressão (CAMPOS, 2009a) — o que é reiterado nas imagens que compõem o seu 
texto. Assim, podemos estender seu entendimento ao que denominamos, aqui, de escritas urbanas. 
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Bandeira, durante a manifestação #15M, como já vimos. Percorrendo essa rua seis meses 

depois, percebo que ela fora coberta por uma camada de tinta branca que, no entanto, não 

conseguiu apagá-la por completo. Ela permanece ali, como uma sutil variação de cor, uma 

sombra, um sujo, evidenciando que, seja pela mensagem, seja pela exibição de um gesto 

ilegal, o “afã de apagá-las as traduz na condição de incômodos hóspedes” (DIÓGENES, 2017, 

p. 129). 

 Não se trata, portanto, de lamentar a curta vida das escritas urbanas. Como aponta 

Armando Silva (2014), na imprevisibilidade do seu futuro, têm sua descarga determinante; 

por sua caducidade no tempo, tornam-se ainda mais desejáveis. Nesse sentido, ainda que 

imagens “superficiais”, as escritas urbanas são como inscrições, pois parecem cravar e 

encravar-se nessas superfícies e provocar fissuras na ordem urbana. Como acontece com tudo 

o que mancha a imagem de uma ordem que se busca assegurar na cidade, tenta-se eliminar o 

que é considerado vandalismo, mas suas marcas, lançadas como desafios, revelam que, apesar 

de tudo, a cidade continua em disputa, mesmo nas mais efêmeras e sutis imagens. O seu 

sumiço, o branco onde antes havia algum traço gráfico de cor, é um indício do incômodo, do 

constrangimento ou da aversão que geram. 

  O jogo entre visibilidade e invisibilidade pelo qual as escritas urbanas operam, 

portanto, também põe em questão o “visível” na cidade. O que é o invisível, aqui? É o que 

vendo, não vemos? É o que é invisibilizado pelas luzes ofuscantes da cidade? É o que foge ao 

nosso olhar? Enquanto caminho, as escritas urbanas não se anunciam como espetáculo, sendo 

mais “um tipo de participação intempestiva na visualidade da cidade” (DIÓGENES, 2015b, p. 

686). Elas são como aparições: se mostram e se escondem; ora tomam todo um muro, ora se 

miniaturizam em brechas e cavidades das superfícies; ora apinham-se em um quarteirão, ora 

fogem do seguinte; ora irrompem no caminho; ora demoram dias a revelar-se ali onde sempre 

estiveram; lampejam e logo desaparecem, às vezes sem durar o tempo que levamos para 

voltar e fotografá-las. A maneira como fazem-se ver corresponde à maneira como fazem-se 

existir: ao modo de outras práticas ilegais, a de escrever na cidade dá-se, muitas vezes, no 

“escuro”, às escondidas, quando o gesto de dar a ver envolve, também, um gesto de desvio 

dos holofotes. 

 É interessante notar que, diferentemente de outras expressões das artes urbanas, como 

a pixação e o bomb, que almejam tornar-se o mais visíveis possível, seja pela repetição pelas 

superfícies citadinas, seja pelas grandes dimensões nas quais são realizadas, muitas das 

escritas urbanas que encontramos nessas caminhadas pelo Centro intrigam-nos por sua 

miudeza. São essas que mais parecem lampejos, pois, fugazes e frágeis como os vagalumes de 
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Imagem 215 - Taz_ Rua Coronel Ferraz_ Centro_ 
26/11/2019_ 

 
Imagem 216 - Amo_ Rua General Sampaio_ 
Centro_ 12/04/2019_ 

 
 

Didi-Huberman (2011b), não se deixam ver de 

imediato (tantas vezes passei por elas sem vê-

las, mesmo depois de já tê-las fotografado). 

Decerto, essas pequenas escritas são realizadas 

de modo mais fácil e menos arriscado do que as 

formas de intervenção acima citadas, podendo 

ser menos “sedutoras” para alguns e até 

“inofensivas” para outros. Até porque, 

frequentemente, podem passar despercebidas. 

No entanto, pela sua sutileza, qualquer 

um, a praticamente qualquer momento, pode 

fazê-las. Basta um inocente pincel marcador, 

como esse que risca os minúsculos “TAZ”158 e 

“Amo”. Ainda assim, compreende um gesto — 

astucioso, sorrateiro e desobrigado da mania de 

grandeza das cidades superlativas — de 

apropriação do espaço. Tênue e quase 

imperceptível, é capaz de mover-se 

silenciosamente e infiltrar-se por toda parte. 

Banais, assim como mensagens de amor em 

geral (que podem ser consideradas menos 

“perigosas”, portanto, não tão incômodas), tanto 

podem logo desaparecer pela sua fragilidade 

como podem sobreviver justamente na medida 

em que são consideradas insignificantes. Como 

os escritos em orelhões: talvez por pouco 

importarem-se com eles (tanto o equipamento 

urbano como os riscos nele efetuados), são 

mínimos, mas são muitos. Aprendi a cavoucar 

as faces dos postes, as laterais das caixas de energia, os côncavos e convexos dos orelhões, 

espaços desimportantes que quase sempre guardam a possibilidade de lá encontrarmos algo. 

                                                
158 Provavelmente, esse escrito refere-se à sigla T.A.Z. (do inglês Temporary Autonomous Zone, conceito 
difundido por Hakim Bey). Próximo a ele e em outros locais no Centro, encontrei também escritas “Instale sua 
Zona Autônoma Temporária”. 
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O que acontece quando, de pouco em pouco, essas pequenas escritas vão 

aglomerando-se numa superfície? É o que percebemos, por exemplo, nas paredes do Museu 

do Ceará e do prédio que abriga o bar Lions, na Praça dos Leões. De longe, mal conseguimos 

notar as marcas que ali vão se juntando. O olhar desatento pode, inclusive, pensar que ali não 

há muito a ver. As frases e palavras podem parecer apenas sujeiras, vestígios do tempo em 

edificações malconservadas. Em plano aberto, vemos apenas uma parede cor-de-rosa um 

tanto suja, com uma ou outra intervenção maior em alguns pontos, que, contrariando a 

modéstia das demais, destaca-se em tamanhos e cores. Mas, ao nos aproximarmos, essa 

pequena travessa revela-se um corredor de várias pequenas escritas. 

Em maioria, são vaporosas, quase apagadas, em traços finos de canetas e pincéis, 

como sussurros e suspiros partilhados na noite. Como praquilo que se segreda ao pé do 

ouvido, é preciso chegar mais perto para ouvir. É por isso que eu gosto das miniaturas: elas 

pedem para nos aprochegarmos. Depois de um ano de caminhadas, muitas escritas nessas 

paredes andam agora fracas, desgastadas, quase apagadas, algumas segurando-se por um fio. 

Uma delas, em amarelo, só vejo com algum esforço. Não sei se ela é nova por aqui ou se não 

a vi antes porque, nessa cor, o olhar quase não a contrasta do fundo. Penso que eu poderia 

nunca as ter visto, todas essas tanto miúdas como em vias de desaparecimento. O encontro é 

um golpe do acaso e também da sorte. 

Imagem 217 - O Lula tá 
livre, babaca!_ Praça dos 
Leões_ Centro_ 
23/11/2019_ 

Imagem 218 - No carnaval, é 
3 por 10_ E tu gosta aqui do 
Lions?_ Praça dos Leões_ 
Centro_ 23/11/2019_ 

Imagem 219 – Na hora vc 
não pensa em nada?!_ 

Praça dos Leões_ Centro_ 
23/11/2019_ 
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Imagem 220 - Até quando?_ Foi um 
insight e passou_ Bora pra Guaramiranga_ 
Praça dos Leões_ Centro_ 23/11/2019_ 
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Imagem 221 - No mínimo novidade_ Fake 
dói_ Vida bandida nesses corres de calmaria_ 

Praça dos Leões_ Centro_ 23/11/2019_ 
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Imagem 222 - Bebo mar por 
você_ Praça dos Leões_ 
Centro_ 23/11/2019_ 

Imagem 223 - Zona autônoma 
temporária Contingência_ 
Praça dos Leões_ Centro_ 
23/11/2019_ 

Imagem 224 - Liberdade_ 
Praça dos Leões_ Centro_ 
23/11/2019_ 
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o que restou do calor: 

fragmento-disparo_ 

 
 

  

  Imagem 225 - Rua Sena Madureira_ Centro_ 
12/03/2020_ 
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presenças-ausências: 

sobrevivência das imagens 

ou como incendiar centelhas_ 

 
Sempre achei que os mortos fossem mudos 

E afinal os mortos se descontrolam no exercício alto da sintaxe. 

_Matilde Campilho 

(2015, p. 124) 

 

 As caminhadas de pesquisa já poderiam ter sido dadas por encerradas. Mas é final de 

novembro e eu decido voltar a realizá-las. No início do mês, estivemos aqui lambendo 

paredes, disputando a resistência de suas ásperas e arenosas superfícies. Desenhos realizados 

ao longo dessa pesquisa voltaram às ruas do Centro como lambe-lambes em escala humana159, 

prolongando-se para além do espaço-tempo dos traços, desdobrando-se em outras 

experiências e (re)colocando-se nas tramas da cidade. Imagens de imagens de imagens. Uma 

dessas intervenções está na Rua Sena Madureira. Toda vez que passo por ela, faço uma nova 

fotografia. Como nesse 26 de novembro, em que traço uma das últimas caminhadas da 

pesquisa: ela ainda está lá, suas pontas já arrancadas. Em março de 2020, resta somente a bola 

em tinta magenta sobre o muro branco. 

O percurso inicia na Rua Floriano Peixoto, uma das que mais percorri nas caminhadas 

ao longo do ano de 2019. Como vou percebendo no decorrer da manhã, é inevitável ficar 

procurando as escritas urbanas já fotografadas. A espera pelos (re)encontros gera algo de 

expectativa e frustração. Várias delas já não existem mais, e desconfio que outras ainda 

podem estar por ali, mas não as vejo — talvez porque meu corpo está desacostumado a esse 

estado de atenção, ou posso não lembrar de uma ou outra específica para procurá-las, ou ainda 

seja o seu jogo próprio de se esconder e se mostrar à revelia da nossa vontade de ver. Quem 

sabe, pode ser até o calor. 

 Procurar não é garantia de encontrar: ver requer algo mais do que simplesmente estar 

ali. É mais como uma caçada lenta, um jogo manso e tenaz. O ritmo é o da paciência, o de se 

demorar mesmo quando em movimento, o da repetição (dos caminhos, dos olhares, das 

escritas encontradas), o da delicadeza para receber o que acontece ao acaso, mesmo nos 

                                                
159 Essa é uma intervenção que realizamos (o coletivo Narrativas Possíveis) quando convidados a participar da 
programação do Festival Concreto. Buscamos criar algo que partisse da experiência transeunte no Centro de 
Fortaleza e para ele voltasse. Das três intervenções realizadas no dia nove de novembro, no entanto, só uma 
delas aconteceu no Centro. As demais, por motivos logísticos (e imprevistos da intervenção urbana) foram feitas 
na Rua São Longuinhos, entre o Centro e a Praia de Iracema. 
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lugares já conhecidos. O tempo de perder tempo, o tempo do vazio, o tempo da espera: como 

quando aguardamos o domingo ou o feriado marcado no calendário chegar e a coragem 

despontar, para poder ver portões fechados. O ritmo do olhar, mesmo nas últimas caminhadas 

de campo pelo Centro, é esse tempo que tenta dar espaço ao gestar das “infinitas 

potencialidades imprevisíveis” (CALVINO, 1990, p. 21). 

Falo em repetição como um caminhar no tempo. Uma das peculiaridades das escritas 

urbanas diante de outras expressões das ruas, como o bomb e a pixação, é que elas não 

necessariamente repetem-se pelo território. Essa percepção, no entanto, é constantemente 

mexida por essas imagens que não seguem regras. “Zonzo”, diz o grande escrito que meneia 

na parede amarela da Academia Cearense de Letras, na Guilherme Rocha, o primeiro de 

muitos que encontrei no Centro. Zonza, acometida por certa vertigem, também fico, por 

vezes, ao andar sem rumo por essas ruas e perder-me em labirintos-círculos que acabam 

sempre dando nos mesmos lugares por outras vias, ou em lugares diferentes que ecoam as 

mesmas escritas em suas paredes. Coincidentemente, em Careri (2013), descobri que existe 

uma expressão em italiano para a maneira de andar pela cidade que tenho tentado praticar 

nessa pesquisa: andare a zonzo, ou “andar à toa”. Andando à toa, ou à zonzo, encontro outros 

“Zonzos” que se repetem, na mesma caligrafia, maiores ou menores, em diferentes pedaços de 

rua. 

 Essa sensação de repetição, se periga a acomodação do “já visto”, outras vezes causa 

os efeitos contrários. Esbarro pelo “Zonzo” em muitos muros do Centro — o mesmo, mas 

nunca igual. Nesse andar de repetições, sejam elas de caminhos ou de escritas encontradas, 

esses são, na verdade, repetidamente reatualizados. Do começo ao “fim” da pesquisa, a 

pretensa familiaridade do Centro de Fortaleza, uma preocupação constante, foi também 

continuamente abalada: as imagens que me aparecem nessas caminhadas, mesmo que se 

repitam, deslocam-se no tempo enquanto eu também desloco-me. Depois de tantas escritas 

urbanas vistas e fotografadas, por vezes pode tornar-se difícil atentar aos apelos do que não 

conseguimos ver: elas embotam-se aos meus olhos e posso até pensar que não há mais nada a 

encontrar nessas ruas tão conhecidas. Nesse caso, a observação pode tornar-se “cega de tanto 

ver”, “permeável às ilusões do já assimilado como evidente” (BARREIRA, 2012, p. 15). 

 Desde aquela primeira caminhada, em novembro de 2018, e ao longo de toda a 

pesquisa, lidei com a — para mim inevitável — sensação de desapontamento quando não 

encontro novas escritas urbanas ou, se encontro, suas mensagens redizem o já visto ou mesmo 

não são o que me excita como um “achado”. No entanto, ao desconfiar do meu olhar e 

refotografá-las — o que acabou tornando-se um tática de pesquisa —, não só pude descobrir 
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escritas que, embora as tenha subestimado por serem tão supostamente familiares e “batidas” 

as mensagens que veiculam, eram novas a mim; como pude redescobrir escritas que já 

conhecia ao percebê-las em seu caminhar no tempo. O reencontro não foi tão claro com todas, 

sendo mais como uma impressão de que “eu te conheço de algum lugar”, a qual me impeliu a 

percorrer as centenas de imagens nas páginas do Narrativas Possíveis para procurar respostas 

a essa inquietação. Por vezes, ao redescobrir fotografias que eu mesma havia feito anos atrás, 

resgatei na memória esses primeiros encontros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É impossível dizer em quantas velocidades diferentes se move uma cidade, ou mesmo 

uma casa, diz Ferreira Gullar (2001), e complementamos: também as imagens da cidade, 

como as escritas urbanas. Muitas delas permanecem no mesmo lugar desde o nosso primeiro 

encontro. Para algumas, essa mútua mirada já faz três ou quatro anos e, embora a sua 

mensagem não me afete de modo especial, como esse “Temer Jamais”, afeta-me o contínuo 

reencontro: um re-achamento nunca garantido, mesmo improvável, um desafio à efemeridade. 

Às vezes, como nesse “Lembrem, lembrem” ou naquele “Não nos” coberto, nosso primeiro 

encontro acontece quando quase não se fazem ler, como se eu tivesse chegado atrasada 

demais. Isso continuou a acontecer até mesmo nas últimas caminhadas da pesquisa: como eu 

nunca havia visto esse “Pra frente o pior” que repousa aqui pertinho da Praça do Ferreira? 

Noutras vezes, vou acompanhando o apagar de escritas conhecidas a cada olhar posto, como 

Imagem 226 - Temer jamais_ 
Rua Barão do Rio Branco_ 

Centro_ 19/02/2019_ 

Imagem 227 - Temer jamais_ 
Rua Barão do Rio Branco_ 
Centro_ 28/04/2017_ 
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Imagem 228 - Lembrem, lembrem_ Rua São José_ 
Centro_ 07/04/2019_ 

 
Imagem 229 - Pra frente o pior_ Rua Floriano Peixoto_ 
Centro_ 23/11/2019_ 

 

aquelas da Praça dos Leões. Muitas, no 

entanto, sumiram nesse intervalo de tempo 

em que estive caminhando por elas, como já 

dito anteriormente, de modo que essa foi 

uma trajetória de pesquisa não só de 

encontros, mas de desencontros, marcada 

por aparições e desaparições, presenças e 

ausências. 

Assim, a repetição — dos passos, do 

olhar, das imagens — faz parte do esforço 

de ver, dar a eles descanso, apanhar rastros 

efêmeros, acompanhar presenças e 

ausências no espaço e no tempo. Ao fim da 

pesquisa, percebo: eu não poderia, embora 

isso tivesse me facilitado o processo, ter 

condensado as quase duas dezenas de 

caminhadas em campo em um curto período 

de tempo ou reduzido-as a meia dúzia que 

cobrisse as mesmas ruas pelas quais 

caminhei. É como se, só caminhando ao 

longo dos caminhos também do tempo, 

chegássemos perto de experimentar a 

vastidão da imagem, essa “perpétua 

remissão — ruminante — de semelhança a 

semelhança. Traços remetem a outros traços 

e criam, pouco a pouco, e depois por 

intervalos, uma superfície indefinidamente dobrada, desdobrada, redobrada” (DIDI-

HUBERMAN, 2011a, p. 31-32). 

Essas dobraduras, na concretude do que encontramos em campo, às vezes são 

observadas de modo mais “óbvio”: uma palavra que se repete em uma rua e outra, como o 

“Zonzo”, ou uma única intervenção que se repete ao olhar tantas vezes quantos são os 

caminhos que por ele passam, como o antigo “Temer Jamais”, que revejo há anos, ou o 

querido “Tu prometeu ficar”, para o qual, mesmo já sumindo, não deixo de olhar a cada ida à 

Praça dos Leões. Noutras vezes, são remissões, transportes, inquietudes de algo em uma 
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imagem que me leva a outra, ainda que as semelhanças não sejam patentes, as mensagens não 

pareçam dialogar e que anos ou ruas as separem. 

 O que se repete, então, nunca é o mesmo, de modo que, algumas vezes, ao invés de 

nos acomodarem na estabilidade do já visto, nos incitam a um jogo de caça às semelhanças ou 

às repetições. O primeiro “Zonzo” é aceso pelo encontro com o segundo, que aparece como 

uma pista que eu não procurava e que me estimula a continuar seguindo indícios na procura 

de outros deixados ocultos, a olhos vistos, na rua — dizia Benjamim no seu “pequeno guia 

dos esconderijos” (2012, p. 244), que, quanto mais livremente expostos, melhor escondidos. 

Passo a caçá-los, e entre eles vai formando-se uma teia em que os passos fazem a urdidura e 

as escritas atam os nós — teia essa que dificilmente existiria se o primeiro deles me tivesse 

sido suficiente. 

Acontece o mesmo com o “Duvido”, em adesivo, descoberta dessas últimas 

caminhadas. Ora descrendo e desafiando serviços que prometem trazer seu amor de volta, ora 

deixado à toa, para que qualquer um imagine o objeto do verbo em primeira pessoa, ou, 

simplesmente, como um intransitivo “Duvido” cuja entonação sempre recai, na minha leitura, 

na primeira sílaba, que numa crescente deve se prolongar por alguns segundos para que o 

vocábulo, desacompanhado, ateste a toda uma descrença: só leio esse “Duvido” como 

“duuuvido!”, e bem que esse poderia desdobrar-se ainda em um antigo “duvi-dê-ó-dó”. É só 

uma palavra, e uma única mirada parece bastar para que quanto a ela não reste dúvida, mas, a 

repetir-se, o “Duvido” divertiu-me e cismou-me. 

Mesmo que uma palavra como essa reverbere por diferentes ruas do Centro (ou 

mesmo da cidade) com a mesma caligrafia, cor, dimensões, ela não é a mesma por todos os 

lugares: as ruas são diferentes em sua mistura de topografia, textura, transeuntes, percursos e 

memórias. Além disso, cada escrito guarda sempre algo diferente da soma de suas letras. Por 

conseguinte, ainda que a mesma frase no mesmo muro seja vista repetidas vezes na pesquisa 

de campo, ela também não é sempre a mesma, uma vez que as escritas urbanas não se fixam 

em uma superfície, uma rua ou uma cidade já prontas em suas formas finais, mas se fazem 

junto a elas, transfigurando-se em diferentes modulações urbanas. 

  



 

 

277 

 

  

Imagem 230 - Duvido_ 
Praça dos Leões_ Centro_ 

23/11/2019_ 

Imagem 231 - Duvido_ 
Rua Guilherme Rocha_ 
Centro_ 23/11/2019_ 

Imagem 232 - Duvido_ 
Rua Guilherme Rocha_ 

Centro_ 23/11/2019_ 

Imagem 233 - Duvido_ 
Rua Sena Madureira_ 
Centro_ 26/11/2019_ 

Imagem 234 - Duvido_ 
Rua Perboyre e Silva_ 
Centro_ 26/11/2019_ 

Imagem 235 - Duvido_ 
Rua Conde d’Eu_ 
Centro_ 26/11/2019_ 
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Imagem 236 - Duvido_ Rua Castro e Silva_ 
Centro_ 29/11/2019_ 
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Imagem 237 - Quem mandou matar Marielle?_ 
Praça da Justiça_ Centro_ 14/03/2019_ 

 
Imagem 238 - Nos queremos vivas_ Justiça_ 
Centro_ 14/03/2019_ 

 

Voltando a esse final de novembro, 

logo percebo que essa é uma caminhada de 

repetir-se, mas muito ela ainda me sacode no 

que guarda de novo. Dou a volta na Praça da 

Justiça, examinando seus postes e orelhões. Sei 

bem o que procurar por lá, mas não encontro 

mais “nada”: nem os riscos, nem as superfícies 

que marcavam. Desconfio da minha memória 

por um momento: será que existia mesmo um 

orelhão bem aqui? 

Se a efemeridade é assumida como 

elemento estrutural nesse tipo de expressão 

urbana (CAMPOS, 2017), aqui, não só as 

escritas deixadas em orelhões da Praça da 

Justiça, como os próprios orelhões (o que é 

mais raro), desapareceram no intervalo de 

alguns meses. Trazemos aqui algumas imagens 

desaparecidas; paradoxalmente, estão elas 

diante dos nossos olhos. Serão, também, 

imagens sobreviventes? Mais à frente, em uma 

e outra rua, vou encontrando outras imagens 

idas: na Rua São Paulo, me deparo com 

colunas limpas, e as escritas apagadas surgem 

aos meus olhos, como imagens fantasmáticas. 

 Muitas das imagens fotografadas 

durante essa pesquisa existem hoje apenas em 

fotografias (e, arriscamos dizer, ainda 

atravessadas em quem por elas foi afetado). O 

que some, quando (não) encontrado, não nos 

deixa esquecer de seu movimento peculiar no espaço e no tempo. Como uma réstia sob a 

tinta, como uma ponta que salta por baixo de cartazes publicitários, como o que subsiste junto 

à rasura que a procede, como o que sofre a agência dos materiais aos quais se encrustam, 

como o que agora é só branco: não resta mais nada a ver? Ou, como propõe Didi-Huberman 

(2011b, p. 86), não seria essa a própria lógica “passante” da imagem, que “se caracteriza por 
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sua intermitência, sua fragilidade, seu intervalo de aparições, de desaparecimentos, de 

reaparições e de redesaparecimentos incessantes”? 

Foi nessa caminhada, uma das últimas realizadas durante a pesquisa, que mais atentei 

para alguma “sobrevivência” das imagens. No entanto, esses indícios já me acompanhavam 

desde o seu início, quando percebi que reencontrava e refotografava, em 2019, escritas já 

conhecidas de 2017 e 2018. À época, as fotografamos e compartilhamos com o coletivo 

Narrativas Possíveis. Reunir as imagens — as mesmas, mas diferentes —, lembrar das 

situações em que os encontros aconteceram, acompanhar seu caminhar no tempo provocou-

me algumas reflexões sobre as camadas de tempo que nelas vivem, mas, além disso, sobre o 

seu tempo, o tempo que as atravessa e que nelas e por elas age, e sobre a centelha que basta 

para reavivar imagens aparentemente deslocadas, passadas, batidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “Nós ocupa ou não ocupa?”, refotografado após dois anos, já não tem nada da forte 

cor laranja que tinha da primeira vez que o vi, no fervor das ocupações160. Na mesma parede, 

outros escritos ainda mais apagados, só se pode ler com algum esforço. Fotografo-os todos, 

mesmo que pareçam apenas vultos, sutis variações de azul, manchas de sujo. Difícil 

fotografar o silêncio e a existência, diz Manoel de Barros (2015), e também o tempo, o nada. 
                                                
160 Os movimentos de ocupação de escolas secundaristas, universidades, órgãos públicos (o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por exemplo, em Fortaleza), estouraram entre 2015 e 2017. Além 
deles, tem-se as ocupações de edificações abandonadas, como as já referidas ocupações da Escola Jesus, Maria e 
José.  

Imagem 239 - Nós ocupa ou não ocupa?_ 
Rua Senador Pompeu_ Centro_ 
22/02/2019_ 

Imagem 240 - Nós ocupa ou não ocupa?_ 
Rua Senador Pompeu_ Centro_ 

09/08/2017_ 
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Foi o que tentei, novamente, em novembro de 2019, quando das escritas na Praça da Bandeira 

restavam apenas resquícios das grandes letras vermelhas. Vê-las desaparecidas significaria 

“que não há nada a imaginar porque não há nada — ou muito pouco — a ver? Certamente 

não. Olhar as coisas de um ponto de vista arqueológico é comparar o que vemos no presente, 

o que sobreviveu, com o que sabemos ter desaparecido” (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, refazendo percursos por ruas tantas vezes atravessadas, encontramo-nos com 

escritas como conhecidos que se viram ontem mesmo e que sabem que logo voltam a se ver. 

No entanto, muitas outras escapam, dizendo de sua vocação para a “infixidez”. Desaparecem, 

seja porque “passaram batidas” ao nosso olhar, porque dobramos no quarteirão anterior ao 

qual fazem morada temporária, ou porque foram apagadas um dia antes de passarmos por ali. 

Se é assim por pouco que nos desencontramos, também é por um triz que, mesmo nas últimas 

caminhadas da pesquisa, topamos com elas. Como um “#Elenão” que, embora ocupando um 

espaço tão grande na familiar Rua Floriano Peixoto, surge como uma aparição do que sempre 

estava ali, mas não estava para mim. Assim como um estêncil “Alegria”, que de tão apagado, 

quase invisível na base de um poste que parece também ter seus dias contados, revela a si e ao 

tempo que o desgastou. 

 

 

 

Imagem 241 - Revogar a reforma do 
ensino médio_ Praça da Bandeira_ Centro_ 
21/05/2019_ 

Imagem 242 - Revogar a reforma do 
ensino médio_ Praça da Bandeira_ Centro_ 

08/11/2018_ 
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Nesse dia, é como se eu estivesse mais à espera do reencontro do que da surpresa. No 

trecho entre a Rua Visconde de Saboia, a Coronel Ferraz e a do Pocinho, são muitas as 

escritas urbanas, e a maioria já fora fotografada. Parece que estou andando a conferir como 

elas estão, se ainda existem, como sobrevivem à efemeridade do que é urbano, à sua própria 

curta vida. Vou fotografando o que dá, embora a grande quantidade de carros e de caminhões 

estacionados constitua obstáculo ao olhar. Chegando à Rua Coronel Ferraz, o movimento é 

escasso: quase não vejo gente na rua. Ainda assim, saco o celular do cós da calça e direciono-

o, sucessivas vezes, às paredes, repetindo a operação de fotografar, na tentativa de enxergar 

algo mais. 

 A surpresa, como uma novidade reminiscente, vem com uma frase em um vermelho 

muito apagado, acenando timidamente sob pixos, diante da qual paro tentando ler o que 

subjaz. Imagens como essa lembram-me novamente os vagalumes de Didi-Huberman (2011b, 

p. 14), que vagam em luzes tremeluzentes, como se sua vida “fosse feita da matéria 

sobrevivente — luminescente, mas pálida e fraca, muitas vezes esverdeada — dos fantasmas. 

Fogos enfraquecidos ou almas errantes”. Diferentemente da luz ofuscante à qual os poderes se 

acham amarrados, as escritas urbanas emitem seus sinais mesmo na discrição de quem já se 

pensa ter ido embora. Ainda que frágeis e fugazes, podem surgir a qualquer momento, em 

qualquer lugar, infiltrando-se por onde não poderiam, infestando imprevistamente o espaço. 

Imagem 243 - #Elenão_ 
Rua Floriano Peixoto_ 
Centro_ 26/11/2019_ 

Imagem 244 - Alegria_ 
Rua Sena Madureira_ 
Centro_ 26/11/2019_ 
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Imagem 245 - 1 ♥ acomoda muita gente. 2 ♥ 
♥ acomoda muito muito mais_ Rua Coronel 

Ferraz_ Centro_ 26/11/2019_ 
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Imagem 246 - Aqui tem gente na ocupa_ 
Rua do Pocinho_ Centro_ 26/11/2019_ 
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 Ainda que tênues, sobretudo quando minúsculas ou em vias de desaparição, essas 

imagens insistem em se dirigir aos transeuntes. Essa escrita — escrita que já é imagem e gesto 

— é possível de ser lida, ainda que não conseguíssemos ler a frase veiculada, mas só seus 

vultos. Como o que acontece com outra encontrada, instantes depois, na Rua do Pocinho. 

Nessa, ainda mais enigmática em seus vultos restantes, sequer consigo decifrar a frase. 

Imagens assim improváveis nos chacoalham: precisamos desconfiar do que (não) vemos, 

olhar como um arqueólogo, e daí podemos ver “que as coisas começam a nos olhar a partir de 

seus espaços soterrados e tempos esboroados” (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p. 61). 

É interessante mencionar, nesse sentido, o que percebemos em relação à 

“sobrevivência” dos lambe-lambes. Muitas vezes, sem se conseguir arrancá-los, pinta-se por 

cima deles, o que, camada sobre camada, vai formando algo como uma grossa casca na pele 

da cidade. O olhar que pousa nas imagens desaparecidas ou às vias de desaparição tenta, 

assim, “escavá-las” para ver o que elas dizem, ou melhor, mostram, e que transborda as letras 

ali escritas ou sumidas, algo que se ilumina no entre quem vê e o que se vê, mesmo que o que 

se vê seja o que não existe mais.  

 

  
Imagem 247 - Amar_ Rua 

Conde D'Eu_ Centro_ 
07/04/2019_ 
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Como o “amar” que, depois de ter sido fotografado, e não só uma vez, por mim, é 

visto ausente, quando por ele passo novamente na Rua Conde D’Eu. Diz Brissac (2004) que, 

no olhar sobre o visível, buscamos entrever o que ali nos escapa, como se precisássemos 

fechar os olhos para ver e deter ausências. É como se a ausência, quando “vista”, 

compreendesse também uma presença sentida. 

Foi entre essas presenças e ausências, aparições e desaparições, sensações ativadas 

pelo ver e também pelo “desver”, que, como propõe o antropólogo Etienne Samain, busquei 

 
refletir sobre as imagens na medida em que são – constitutivamente – fenômenos, 
acontecimentos, aparições, revelações, epifanias, pequenas luzes que queimam o 
tecido humano (social) e interpelam (ou não) nosso cotidiano. Gostaria, também, de 
olhar para elas e deixa-las nos inquietar na medida em que as imagens não são 
apenas atos e fatos, mas ainda – na temporalidade que toda imagem carrega – 
lugares de memórias (lembranças, sobrevivências, ressurgências), revelações de 
tempos passados, de tempos presentes. Por vezes, até lugares de expectativas 
(esperanças, prefigurações de tempos que hão de vir, presságios, promessas, 
desejos). (SAMAIN, 2014, p. 53) 

 
Lembranças, sobrevivências, ressurgências, mas também presságios, promessas, 

desejos. O que resta além desses escritos, além de seus restos, por baixo do tempo? Para 

Samain (2012), toda imagem é viajante, cigana, misteriosa. Pensando nas escritas urbanas e 

nas demais imagens aqui encontradas e criadas, elas parecem ser andarilhas no espaço e no 

tempo, e de muitas maneiras: além de habitarem camadas de tempo na pele cidade, de 

aparecerem, desaparecerem e reaparecerem de tempos em tempos, é como se, nas superfícies 

urbanas e nas fotografias que, também, viajam por platôs de cidade, elas não necessariamente 

“congelassem” o tempo, mas o carregassem, sendo portadoras de um tempo difuso, mas vivo, 

que nelas existe também em camadas, à maneira das bonecas russas que cita Samain (2012).  

 Quando encontro, ainda nas paredes, inscrições que parecem, atualmente, deslocadas 

no tempo, percebo que elas podem ser anacronicamente atuais: para ficar nas mais óbvias, 

como os “Diretas já” que vimos por essas páginas, por exemplo, para além de constituírem 

um testemunho em desafio ao esquecimento, não bastaria uma faísca para novamente 

iluminá-las ou incendiá-las? As fotografias dessas escritas urbanas — imagens de imagens —, 

dessa maneira, ultrapassam o sentido de registro plano, bidimensional, datado, de “isso foi”. É 

como se, pelo contrário, elas fossem dobraduras de um “isso foi, mas continua sendo”. Essas 

imagens e imagens de imagens são como acontecimentos, ou melhor, gerúndios de 

acontecimentos, são acontecimentos-acontecendo, lugares de processos vivos, de modo que, 

ao caminharmos à sua cata, podemos vislumbrar, nas montagens que elas compõem umas 

com as outras, movimentos de tempo. São, assim, imagens feitas “não para ver somente as 
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coisas que se apresentam a nós, mas para entrever e prever coisas que ainda nos escapam” 

(DIDI-HUBERMAN, 2018a, p. 51, grifos do autor). 

As caminhadas no Centro, acompanhando o constante jogo do acúmulo de camadas do 

que é apagado e, constantemente, reescrito nas suas superfícies, me levaram a pensar, com 

Rancière (2012, p. 22) que a imagem não é a “expressão codificada de um pensamento ou de 

um sentimento. Não é mais um duplo ou uma tradução, mas uma maneira como as próprias 

coisas falam e se calam”. Assim, somos convidados a atualizar constantemente o olhar, como 

se cada parede ensaiasse um jogo de ver e “desver”, de exibir uma inscrição e, no mesmo 

lugar, em outro dia ou hora, mostrá-la sobreposta por uma demão de tinta ou uma nova 

intervenção a tentar cobrir a anterior. Assim, estive diante de imagens que, mais que 

mensagens, exibiam ausências e silêncios, expressavam tensões, negociações e disputas, 

evidenciavam regimes de visibilidade, modos de existência e modulações do sensível na e da 

cidade. Ao percorrer o Centro e presenciar, de um dia para o outro, imagens ausentes, fui me 

dando conta de que o vazio criado na parede promove, assim, a existência da imagem, não 

como mera “representação” da realidade, mas a própria realidade da cidade, que “acende” e 

“apaga”. 

Assim, as escritas urbanas, aparentemente apenas marcas superficiais, estão “em 

algum lugar na interface de uma aparência fugaz e de uma inscrição sobrevivente” (DIDI-

HUBERMAN, 2017b, p. 71). Uma sobrevivência que prescinde do olhar, que se “acende” na 

medida em que a vista agencia a existência de uma imagem que se faz visível. Assim, 

encontrar essas escritas urbanas (a proposição inicial e mais elementar, afinal, dessa pesquisa) 

passa também por dar conta dessas modalidades de presença e ausência, de transformação, de 

contínuo tornar-se dessas imagens inacabadas. 

Tentei conversar com essas imagens também em suas ausências. Foi instigante o 

processo de vê-las desaparecendo, às vezes aos poucos, às vezes de uma vez, como se aquilo 

que eu pesquiso estivesse se desfazendo diante dos meus olhos, desintegrando-se, 

evidenciando sua fragilidade, sua falta de grandes pretensões, sua inutilidade fundamental. 

Mas, também, sua força. Não só porque, como já comentamos, a ocupação provisória é uma 

de suas armas, mas porque até na sua ausência elas nos mostram algo. Diz Etienne Samain, 

inspirado em Aby Warburg: “‘quando queimam as imagens’, elas se consomem, todavia, 

basta-lhes um sopro para que as cinzas se reavivem e renasçam suas chamas” (SAMAIN, 

2012, p. 15).  

Assim, essas escritas vêm desafiando a efemeridade que lhes é própria, mas um dia, 

certamente, elas — e todas as outras que continuam a surgir — desvanecerão. Assim também 
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as fotografias feitas durante a pesquisa, que supõem um desafio à desaparição, também serão 

esquecidas. Ainda na esteira de Samain (2012), podemos pensar que quando, em algum 

momento futuro, as reencontrarmos, elas voltarão e se apresentarão sob outras formas, 

agenciando outras forças, carregando uma memória reatualizada. Perceberemos, dessa forma, 

que  

 
na realidade, ela não tinha sido apagada. Pelo contrário, arde novamente. Sua chama 
reavivada, ao lado de outras cinzas – que são partes dela ou lembranças de outras 
imagens –, queimará no imaginário humano e o abrirá a outras cintilações e a outros 
reflexos, a novas sombras e luzes. (SAMAIN, 2012, p. 34) 

 

Enquanto escrevo, acabamos de passar de trinta e um de março, e revi, em algum lugar 

do labirinto das superfícies virtuais, compartilhada uma emblemática fotografia da luta contra 

a ditadura militar brasileira. Na imagem, provavelmente de 1968, na cidade de São Paulo, um 

homem pixa “Abaixo a ditadura”. Recentemente, em maio de 2019, fotografamos, com o 

Narrativas Possíveis, um “Ditadura nunca mais” no muro de um dos prédios da UFC no 

campus do Benfica, logo apagado. Agora, já inicia junho de 2020 e, ainda tentando finalizar 

esse texto, vejo o “#antifa” tomar as redes sociais numa semana, lembrando-me daqueles tão 

antigos e desgastados (e aos quais pouco dei importância) “Antifa” e “Comando Antifascista” 

da Rua Barão do Rio Branco, no Centro. Lembro-me, como se não tivesse sido comigo, que 

eu mesma escrevi, durante uma caminhada, um “Fascistas não passarão” sobre uma outra 

intervenção — e hoje de ambos só resta a fotografia. Penso nessas imagens que podem 

reacender-se, como uma centelha que precisa de pouco para promover sua potência 

incendiária. Algumas que encontro nessas caminhadas, quase apagadas, em certas ocasiões e 

através de certos olhares parecem chamejar novamente; talvez nunca tenham deixado de 

arder, e ainda podem ter muito a queimar. 
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a cidade é sem fim: 

linhas soltas, fazer e desfazer, 

alguns aspectos conclusivos 

ou partidas para uma nova viagem_ 
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Passei anos me procurando por lugares nenhuns. 

Até que não me achei — e fui salvo. 

Às vezes caminhava como se fosse um bulbo. 

_Manoel de Barros 

(2015, p. 77) 

 

Enquanto tento terminar este texto, assola a cidade e o mundo uma pandemia cuja 

principal medida de prevenção é o chamado isolamento social161. “Quem puder, fique em 

casa”, ouvimos e repetimos já há quatro meses. Faz quatro meses, também, que estamos — os 

privilegiados que podem fazê-lo — longe de aglomerações, ou mesmo da rua, que nos 

cumprimentamos sem contato corporal, que tentamos manter a casa o mais hermética possível 

ao exterior. Esterilizamos a maçaneta da porta, banhamos em álcool todos os pacotes que vêm 

de fora, mergulhamos em água sanitária a roupa que esteve em contato com o ar citadino, 

água que também limpa o hall de entrada do apartamento. Tentamos deixar fora toda a cidade 

e suas ameaças imperceptíveis. Mas, simultaneamente, é como se a cidade estivesse aqui 

dentro também, nas suas constantes reconfigurações e modulações de presença. Para entender 

o que parece ser um paradoxo, tentamos superar a dicotomia dentro/fora, rua/casa, real/virtual 

— o que compreende, também, repensar as pretensões normativas do que é a cidade, essa 

entidade abstrata, para perceber o que faz a cidade, ou melhor, uma cidade, cotidianamente 

(AGIER, 2011), mesmo quando, aparentemente, não estamos na cidade. Perceber, assim, 

como uma cidade continua acontecendo mesmo quando já há quem proclame o seu (mais um) 

fim. 

A última vez em que estive no Centro foi em doze de março de 2020. Não era mais 

uma caminhada para a pesquisa, mas, ainda assim, fiz algumas fotografias. Agora, são cento e 

vinte dias não só sem ir ao Centro, como sem andar pela rua e sem registrar escritas urbanas. 

O andar-encontrar-fotografar que, como dizia na introdução desta dissertação, era e é a prática 

fundamental do Narrativas Possíveis e o que moveu tanta coisa que veio depois — como essa 

pesquisa — nunca tinha ficado abandonado por tanto tempo. No primeiro mês em casa, 

escrevi nas paredes. Algumas dessas escritas, juntamente a outras que aqui já existiam, foram 

fotografadas e compartilhadas nas páginas do coletivo nas redes sociais. Colei lambes 

remanescentes de um projeto desenvolvido em janeiro de 2018. A flor e a náusea, de Carlos 

                                                
161 Falo da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O termo “isolamento social” varia, na língua do 
cotidiano, com outros como “distanciamento social”, “quarentena”, “lockdown”, embora haja diferenças entre 
eles. Uso o termo “isolamento social” por esse ter sido o utilizado nos decretos do Governo do Estado do Ceará.  
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Drummond de Andrade (2003), outrora marcou, em versos fragmentados, um percurso 

andado coletivamente no Titanzinho, área distante cerca de dez quilômetros da minha casa; 

agora, foi declamada na tinta branca da parede, derramando-se do teto ao rodapé. Um dos 

seus versos também se destaca como epígrafe de um dos tópicos desta dissertação162. 

Uma das frases riscadas na parede diz “As cidades não foram feitas para a solidão”. 

Não sei se eu li isso em algum lugar ou se simplesmente surgiu, nos meus dedos, ao conversar 

com um amigo por um aplicativo de mensagens. Dolorosas, talvez, para alguns, tenham sido 

as cenas televisionadas de ruas e praças solitárias, desperdiçadas. Uma câmera sobrevoou uma 

Praça do Ferreira praticamente vazia em pleno “dia útil”. Talvez tenha sido o nó na garganta 

ao ver imagens de cidades desérticas, calçadas lavadas, funerais interditados, agências da 

Caixa com filas quilométricas, aquele que não é mais presidente em seus pronunciamentos de 

morte, e, ao mesmo tempo, a cantoria em coro das janelas, os “fora Bolsonaro” do outro lado 

da rua ecoando os tambores dentro de casa, os protestos projetados nas verticais dos prédios, 

as redes de solidariedade alastradas... Talvez tenha sido isso que é dor e poeira de imaginação 

que tenha me feito pensar que não, as cidades não foram feitas para a solidão. 

 Por isso, em tempos de crise, a escrita abunda, como vimos com Fraenkel (2011). É 

necessário escrever: essa escrita que está nas palavras, nas imagens, nos sons. É significativo 

que, agora, estejamos mobilizando dispositivos a amplificarem nossas vozes e a fazê-las 

chegar mais longe. De barulho que começa aqui e segue para fora. Arranjamos jeito de dizer, 

mexer no silêncio e fazer barulho. De construir espaços de encontro em outros platôs de 

cidade: nos limiares das janelas, nas superfícies do virtual. 

 As escritas urbanas, como aqui as temos considerado, têm sido, ao longo dos tempos, 

uma maneira de fazer barulho através da imagem silenciosa. Elas são gritos, dizemos. Em 

tempos de crise política, as paredes apinham-se de gente. Curiosamente, nesse momento 

histórico (e sobretudo quando pensamos no Brasil), pergunto-me se chegamos a um ponto de 

inflexão: não sei se isso acontecerá agora, quando não devemos ir para a rua. As pessoas 

escrevem: uns para os outros, nas paredes das redes sociais, nos diários de quarentena. 

Amplificam poesia pra vizinhança. Mas, nas ruas, quem continuará a olhar, tocar, atravessar a 

pele da cidade? 

Tal questão inquietou-me por aqui. Em simplificação, essa pesquisa é uma tentativa de 

encontrar (e conversar com) escritas urbanas através do caminhar. Por sorte, quando nos 

fechamos em casa, a “pesquisa de campo” estava “encerrada” e eu já deveria estar finalizando 

                                                
162 E lembro bem o dia em que a poesia me foi apresentada pela professora Marília Romero, em 2017. Desde 
então, nunca mais a larguei. 
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a escritura do texto de dissertação. Preciso dizer que, nesse momento (como em alguns outros, 

notadamente o período de eleições de 2018), confrontei-me com algum sentimento de 

impotência: perguntava-me o que podem as escritas urbanas diante de tudo isso e, 

consequentemente, o que minha pesquisa  —  que se dedica ao e se opera no — poderia 

compreender de gesto político. 

É interessante notar que, constantemente, volto a me confrontar com isso: como a 

imagem, ou mais especificamente essas imagens, as escritas urbanas, são de uma fragilidade 

fundamental — “a imagem é pouca coisa: resto ou fissura. Um acidente do tempo que a torna 

momentaneamente visível ou legível” (DIDI-HUBERMAN, 2011b, p. 87). Como cascas, são 

o que “cai” das coisas, tocando-nos, passando por nós, entre aparições, desaparições e 

reaparições. E foi assim que, entre tais inquietações, pesquisei com as escritas urbanas ao 

longo deste trabalho. São apercebenças, imagens passantes, coisas minúsculas para as quais 

atento e com as quais converso, a fim de tentar entender as maneiras pelas quais operam na 

cidade. A fim de tentar entender, talvez, o que podem. 

Desde o início deste texto, assinalo que opero um pensamento da imagem, trabalhando 

tanto com as escritas urbanas (entre imagem, palavra e gesto), como com o audiovisual e o 

desenho. Esses métodos-táticas de pesquisa, descobertos e tateados ao longo do caminhar, 

arregimentam-se em torno dele, que é reconfigurado por tais práticas assim como as 

reconfigura. Por isso, falo em “Cidade caminhante” — cidade na qual caminhamos, mas que 

também caminha; na qual nos movimentamos, mas que também se movimenta e nos 

movimenta. O caminhar tornou-se um tema central na pesquisa. Para além de método, foi 

sobre ele que todo o resto se construiu: trata-se, assim, de um fazer e de um saber 

caminhantes.   

 Caminhar, encontrar, inventar imagens: proponho uma “invencionática 

antropológica” para falar desse método — uma poética — que foi sendo criado ao longo da 

pesquisa. Entre encontros e feituras, o fazer antropológico tornou-se uma trajetória onde 

vários outros fazeres se entrelaçam no transitar entre linguagens. Nesse processo, tentei 

afirmar a dimensão de invenção inerente ao ofício antropológico. O “diário de campo”, logo 

no início, tornou-se uma espécie de diário visual ou imagético, nos possibilitando construir 

uma leitura da pesquisa a partir do que as imagens e imagens-de-imagens mostram no que é 

entreapercebido em suas relações. Por isso, considero que a montagem do site Cidade 

Caminhante foi uma das feituras mais importantes dessa pesquisa — nessa mesa de imagens 

em partilha, não só mostro o caminho trilhado na pesquisa, como abro meu arquivo, ofereço-

lhe a outrem e espero que dele se faça uso.  
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 A pesquisa, afinal, não é sobre o Centro de Fortaleza/CE. Reitero que ali minhas 

questões teórico-metodológicas foram espacializadas, mas continuo a tratar de um repertório 

de imagens disperso na cidade e nas cidades (como já vinha pensando com o Narrativas 

Possíveis). Conto por onde andei, mas, talvez, o mais importante quanto a isso tenha sido 

entender como construiu-se “um Centro de Fortaleza desenhado pelos passos”.  

Como dito, o caminhar, como método antropológico e prática citadina (ou agir 

urbano), tornou-se um dos interesses centrais da pesquisa. Sobre o caminhar, ainda há muito o 

que pesquisar, pensar e falar — caminhando. Como já destacado em algumas passagens deste 

texto, a pesquisa abriu vias de reflexão a serem trilhadas posteriormente, tais quais: o 

caminhar da mulher; o caminhar-intervir da mulher branca; o caminhar (e o caminhar-

intervir) da pesquisadora; outras relações do caminhar com o desenho... 

Um dos fazeres mais instigantes desse processo não foi, exatamente, escrever diários 

de campo das caminhadas (que sugeri denominar “antropológicas”, mais do que 

“etnográficas”), mas desenhar os percursos, descobrir o mapa que eles iam compondo em 

sobreposições e misturas, decompô-lo novamente em singulares riscos que “nada dizem” 

(mas talvez algo mostram). O desenho tornou-se, mais imprevistamente do que o caminhar, 

outra temática de grande interesse — apaixonei-me pela feitura e, sem negar meu gosto pela 

teoria, pelo pensamento do desenho. Curiosamente, a prática intensificou-se nesses meses em 

que não fotografei escritas urbanas. Também desenhei nas paredes de casa.   

 Pode-se notar que, ao longo do trabalho, falhei em me fixar em temas, questões, 

conceitos. Por essa infixidez, lancei muitas questões aqui deixadas como linhas soltas. Posso 

ter perdido em profundidade, mas assumi o risco de alastrar-me (e por vezes perder o fio da 

meada ou perder-me) pelo que a pesquisa ia me mostrando, acreditando que, sem afundar 

estradas, ganharia na abertura de caminhos para outras viagens (minhas ou de outrem) no 

pensar e fazer com imagens. Samain (2012, p. 14) diz “sempre tive medo das certezas e, aliás, 

tenho poucas. Prefiro as conjecturas e as probabilidades: encontrar, numa parede, pequenas 

fendas, do tamanho de duas andorinhas, ou me arriscar como borboleta em torno de chamas”. 

Entre fendas rasgadas em paredes e chamas por vezes guardadas em fagulhas nas imagens, 

segui levantando percepções pouco autoritárias ao pensá-las. Uma leitura, nenhuma 

genealogia ou interpretação, eu espero. 

 Propus mobilizar os encontros com as escritas urbanas para pensar as maneiras pelas 

quais essas imagens operam na cidade. Por aí, tracei caminhos pela mistura pela qual essas 

escritas existem e fazem-se ver. Os entres, questão de objeto e de método, retornaram à 

discussão muitas vezes. Aparecendo, desaparecendo e reaparecendo; coabitando as mesmas 
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superfícies com diferentes mensagens, formas, técnicas, tamanhos; dançando entre as 

categorias pactuadas no campo das artes urbanas, as escritas urbanas habitam uma zona de 

indiscernibilidade. A sua legibilidade parece não apaziguar os entendimentos, mas confundi-

los, na medida em que, juntamente ao anonimato, à intermitência, à falta de sentido e 

utilidade aparente em algumas delas, suas desemboladas palavras e frases embolam 

interrogações. 

 O anonimato (ou níveis de anonimato) é compreendido como uma tática que 

possibilita tornar visíveis os rastros de um agir urbano baseado na ilegalidade, descontínuo e 

difuso, que não se deixa localizar (ou joga entre a captura e a deserção). Ninguém e, 

simultaneamente, qualquer um pode ser o autor do que se escreve nas superfícies urbanas, 

estruturando-o como possível para outrem. De uma intervenção “sem” autor, passamos a uma 

com muitos autores, sendo o olhar já uma forma de coautoria, assim como a intervenção na 

intervenção. Encontramos e riscamos os riscos da cidade.  

 Isso porque, quando falamos de escritas urbanas, falamos simultaneamente de gesto e 

rastro: gesto que se estende no tempo, rastro que carrega o gesto. Ao longo do trabalho, 

muitas vezes reafirmei uma posição na percepção de tais imagens: entre a frase e a maneira 

como ela se faz existir e se dá a ver, pode articular-se um tal gesto que nos leva além da 

mensagem, traçando uma relação entre o que a escrita urbana faz e o que ela diz. Nesse 

sentido, talvez o olhar seja uma maneira de desarquivar esse gesto contido na imagem, mesmo 

que tenhamos de, no movimento do traço visível à coisa ausente, reinventá-lo. 

 Volto constantemente ao como se dá esse olhar. Falo do olhar que tem que esperar 

baixarem os portões, chegar perto para ver escritas minúsculas, apertar as pálpebras para 

destacar riscos fantasmáticos, aprender a tomar distância para ver melhor, repetir-se para 

encontrar o que sempre estava ali ou mesmo o novo no mesmo, fechar os olhos para ver o que 

não se vê mais e ainda assim sobrevive em centelhas. Ensinar o olhar a colher o efêmero. Falo 

de um caminhar no tempo e no espaço, da tática das repetições (dos passos, do olhar e mesmo 

o refotografar). Estou falando de um olhar, um modo de ver, mas também de um modo de 

operar das escritas urbanas que o configura.  

No imbricado entre movimento e imagem, presença e ausência, gesto e rastro, pode-se 

compreender um agir de potência micropolítica nas escritas urbanas. Sobre isso, demoro-me 

algumas páginas, na tentativa de defender um ponto: que não só as escritas urbanas “de 

protesto” são políticas, mas também as “de amor” (bem como todas aquelas que carregam 

desabafos íntimos, deboches, palavras soltas e frases sem sentido aparente). Aqui, dialogando 

com autores como Campos (2009b, 2010, 2016) e Diógenes (2017, 2015), considero uma 
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combinatória de elementos — entre mensagem, gesto e uso da rua — para propor que a 

potência micropolítica das escritas urbanas está já nas práticas do espaço que ensejam, tanto 

para quem as cria como para quem as encontra.  

Careri (2017, p. 126) tem uma bonita palavra para essa produção do espaço no 

caminhar: espaciar. “Caminhar espaciando”, como diz o autor, é tanto o que fazem aqueles 

que, em condição de não-fixidez, percorrem a cidade e nela deixam seus rastros em escritas 

urbanas, como aqueles que percorrem a cidade catando tais rastros. Em ambos os casos, o 

próprio caminhar é já um fazer, uma maneira de desenhar a cidade, de produzir espaço, de 

deixar rastros (mesmo aqueles que não se materializam nas escritas urbanas). De escrever (n)a 

cidade.  

Por esses caminhos aqui trilhados, espero ter sugerido, por fim, como nosso olhar — 

como pesquisadores, coletivos, habitantes da cidade — se engaja nas e reinventa as imagens 

que encontramos em nossas andanças, e essas, por sua vez, também “riscam” a cidade, seja ao 

nela deixar escritas urbanas, seja ao redesenhá-la no jogo dos passos, ou ainda ao recontá-la 

por meio do fazer antropológico (em palavras e imagens). Assim, importa destacar que, se 

tratamos da potência micropolítica dos fenômenos que investigamos (ou com os quais nos 

relacionamos), podemos nos questionar, também, sobre o gesto político do fazer 

antropológico tecido ao rés do chão, entre gestos e rastros, caminhadas e imagens, encontros e 

feituras com a cidade.  

Disse, com Borges (2010), lá no início do texto, que todos somos descobridores e 

fazedores — volto ao autor para completar: passamos a vida descobrindo e terminamos com a 

certeza de nossa ignorância. Não sei se cheguei a algum lugar, mas, pelo menos, caminhei por 

alguns lugares. Meus desconhecimentos aumentaram. E esta dissertação é também feita das 

minhas ignorâncias, todas as faltas apesar ou por conta da abundância de querer dizer, 

profundidades sobre o nada, como diz Manoel de Barros (2015), mais uma vez ele. Fiquemos 

então com o que temos, e o que temos é um caminho possível no fazer antropológico.  

“Todo caminho da gente é resvaloso”, diz Guimarães Rosa (1994, p. 440). Resvalar, 

deslizar, escorregar, passar rapidamente, fugir, mas também desviar-se do caminho 

considerado correto, deslizar suavemente por, roçar, passar de um estado a outro, transformar-

se. Resvalar, uma palavra que aprendi nessa trajetória (curiosamente, na literatura de 

Guimarães Rosa), talvez a resuma, em tantos aspectos. Deixo essa pesquisa e este texto aqui, 

assim, com(o) um parágrafo incompleto. 
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