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Sem esta ontologia do irredutível humano, as lutas e resistência 
viram voluntarismo, reificação, invenção de mitos e heróis.  
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SIMPÓSIO 5 — A CIDADE COMO TERRITÓRIO DE CRIAÇÃO  

Imagem e cidade: trilhas juvenis  

Glória Diógenes  

Viemos de um caos onipotente, de um denso e 
indissolúvel abismo de luz e trevas. E 
pelejamos todos — plantas, animais, homens e 
ideias — na brevíssima passagem de nossa 
vida individual, para ordenar o caos dentro de 
nós, para iluminar o abismo, para converter 
em luz, dentro de nossos corpos, toda a treva 
possível. 

(Nikos Kazantzakis)  

Relatos da cidade e do bairro ou como seguir pistas de trajetos 
nômades  

Aguço os ouvidos, planto balizas, farejo o vento (...) me arrastando, 
arquejando, mas ascendo. O grito ordena em mim a mobilização.1  

Sigamos Lobão. Rapper, participante do movimento hip hop, da 
rádio comunitária do bairro, dançarino de break, ex-pichador, educador 
social do Centro Comunitário do Morro, mestre de briga de galos, soltador 
de arraia,2 integrante da banda Conscientes do Sistema e articulador 
comunitário da Ong Enxame.3 Lobão não pára. O morro do Lobão e o 

                                                 
1 Adaptação do texto de Nikos Kazantzakis por Daniela Visco, Letícia Spiller e Jac 
Fagundes. 
2 Pipa no Ceará. 
3 O Enxame (apoiado pela Fundação MacArthur. UNICEF. BNDES. e Instituto Ayrton 
Senna), projeto coordenado por nós, tem como proposta trabalhar Artes Visuais com 
gangues e galeras de rua. O objetivo é canalizar a pulsão da violência para produção da arte 
e para campos de resignificação de valores e atitudes no âmbito da estética juvenil. Ele teve 
início em setembro de 2000 e conta com a participação, fixa, de 40 jovens. Todo o trabalho 
etnográfico apresentado a seguir, foi realizado com 8 (oito) participantes do Enxame em 
uma oficina denominada: “Diz por onde andas e dirás quem és”. Ele foi desenvolvido em 
cinco momentos: a) Figurações do bairro e da cidade: lugares significantes (colagem e 
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morro da Cidade de Fortaleza, situado no bairro do Mucuripe, projetam-se 
como mapas que parecem ter sofrido alterações nos seus limites, no traçado 
de suas vias, na disposição dos equipamentos e nos usos e desusos do 
espaço urbano. É bom lembrar, estamos em Fortaleza. De cima do Morro 
Santa Terezinha, podemos ver a orla onde se situam os principais hotéis, 
restaurantes, bares e os edifícios de mais alto valor especulativo no 
mercado imobiliário. Morro e Beira-mar parecem dar corpo à alma da 
cidade: lugar de nítidos contrastes e de linhas demarcatórias de uma visível 
segregação espacial.  

Do Morro, Lobão sabe da Cidade, capta seus sentidos e parece 
perceber que é preciso refazer, continuamente, um lugar que tem 
pretensões de fixidez, de ordenamentos que atrelariam os indivíduos a 
trajetórias “oficiais”; casa/trabalho; casa/ igreja, casa/baile, dentre outros. 
Lobão parece traçar, a cada percurso, um ato de delinquência. Como diz 
De Certeau (1994, p.215) “onde o mapa demarca, o relato faz uma 
travessia”. As linhas de passagem no Morro traçados por Lobão, como 
caso exemplar, mobilizam sentidos da cidade, signos silenciados, 
produzindo leituras e novos campos de apropriação urbana.  

As imagens da cidade, embora visíveis, prescindem do olhar do 
observador, da relação que cada um mantém com o espaço, das suas 
usanças.4 A exposição de imagens, aos olhos dos passantes, apenas atiça 
sentidos, mobiliza vontades de decifração se evocam registros de memória 
fincados no lugar-corpo. Como lembra Marc Augé (1994, p.81), “existem 
espaços onde o indivíduo se experimenta como espectador, sem que a 
natureza do espetáculo lhe importe realmente”. Quando o percurso inspira 

                                                                                                                 
desenho); 2) Olhares sobre o lugar: registros visuais (fotografias do Bairro); 3) Foram 
realizados três percursos narrativos: Sede do Enxame-casa-Lobão; Sede-casa de Mira; Sede-
rota de tráfico de Leo. Para o escopo dessa publicação; será narrado apenas o trajeto de 
Mira. 
4 Lucrecia Ferrara adverte que “Para o usuário, o uso é o modo de reconhecimento 
ambiental e a lembrança que dele conserva é, antes de tudo, uma predicação do ambiente. 
Esta predicação ambiental, lembrada pelo usuário, substitui o próprio espaço e confere ao 
uso um caráter de permanência cotidiana e rotineira. Esta continuidade nos permite 
substituir o termo uso por usança com um caráter de mediação entre o espaço ambiental e o 
usuário. Desse modo, hábito e uso se incorporam e se confundem, e a usança surge como 
verdadeiro signo de um hábito”. O Olhar Periférico, 1993, p.21. 
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relatos, o corpo do narrador faz emergir o topos cidade desenhado no 
campo de suas produções imaginárias. Os percursos incitam os sentidos e 
signos da cidade arquivados no corpo. É que a memória é topográfica, ela 
precisa fazer emergir o lugar para reconstruir as teias da experiência.5 O 
corpo é mapa das lembranças.  

O corpo de Lobão faz fervilhar imagens do bairro e da cidade.6 
Realizar percursos no bairro, na vibração de um andante/narrador como 
Lobão, é mover-se através de marcos de experiência que já se encontram 
cartografados no seu corpo. É assim que a cada lugar Lobão assume 
nomeações diversas: ele é Def, palito, chuchu, Junior e, propriamente, 
Lobão. Interessante o relato acerca da mudança que se efetiva na forma de 
mover seu corpo, na composição de sua gestualidade nos seus vários 
espaços de nomeação.  

Quando entro na minha rua já vou logo soltando o corpo. Fico todo 
ameninado, deixo esse meu jeito de líder do bairro, não dou 
conselho a ninguém. Sento na calçada e sei que ali eu sou o Chuchu. 
Brinco e grito igualas meus primos, meus amigos “das antiga”. Ali, 
não sou modelo pra ninguém. Até meu olhar muda.  

Os signos visuais que pontilham o bairro e mobilizam a leitura do 
narrador, têm como lugar de enunciação o corpo do passante. A 
comunicação urbana utiliza como suporte o corpo do narrador. ‘‘A 
narração não visa como a informação comunicar o puro-em-si do 
acontecido, mas o incorpora na vida do relator, para proporcioná-lo como 
experiência, aos que escutam. Assim, no narrado, fica a marca do narrador, 
como a impressão do oleiro sobre o pote de argila” (Benjamin, 1975, p.40). 
Os percursos realizados com Lobão e mais seis integrantes do Enxame 
fizeram emergir relatos que proporcionavam a nítida impressão de que as 
marcas, cicatrizes, as pichações, os becos, a rua-arquibancada, a torre; as 

                                                 
5 Lembra Bachelard que “Por vezes acreditamos conhecer-nos no tempo, ao passo que se 
conhece apenas uma série de fixações nos espaços de estabilidade do ser, de um ser que 
ainda não quer se passar no tempo, que no próprio passado, quando sai em busca do tempo 
perdido, quer “suspender” o voo do tempo. Em seus mil alvéolos, os espaços retém o tempo 
comprimido. E essa a função do espaço”, A Poética do Espaço, 1998, p.28. 
6 Uma alusão a afirmação de Lucrecia Ferrara que “a cidade é um império fervilhante de 
signos”, Máscaras da cidade, 1990, p.3.  
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sensações narradas como experiências significantes, fundiam a obra e 
mestre, o pote e oleiro, a cidade e o corpo.  

A intenção do percurso realizado com integrantes do Enxame, que 
será detalhado a seguir, se propunha a garimpar, a fazer emergir, signos 
visuais que contam a história do bairro e da cidade e que assumem um 
lugar significativo no imaginário dos jovens que residem no Morro Santa 
Teresinha. Eu funcionava como guia teleguiada pelos itinerários e lugares 
percorridos e que faziam emergir a história do bairro e das experiências do 
grupo. Pode-se dizer que, obviamente, eu ali, me movia acionada pela 
vontade de percorrer mapas de sentidos do vivido de cada um, mas, 
essencialmente, animada por uma vontade de interpretação. Desse modo, 
adentrava uma outra cidade nos caminhos percorridos através dos olhares e 
percepções dos enxamistas.7 Em seus percursos, realizava um feixe de 
leituras acerca dos signos que passavam em exposição. Lembrava, nos 
trajetos, que “a leitura não-verbal é uma maneira peculiar de ler; 
visão/leitura, espécie de olhar tátil, multissensível, sinestésico” (Ferrara, 
2000, p.26). Experimentava um pedaço da cidade. De algum modo, o 
compasso do meu trajeto era marcado pela ideia de “reconhecer que o 
visual, sua hierarquização como instância na representação icônica, não 
exige que desapareça a escrita, a linguagem verbal, mas implica numa 
função conquistada, a estética, que da palavra faz imagem” (Silva, 2001, 
p.8). De outro modo, da vontade de dizer, de praticar cidade,8 da imagem 
fazer emergir a palavra. A diferença é que nós nossos percursos a imagem 
não necessariamente se localizava no lugar-bairro, no lugar-cidade ela 
poderia projetar-se a partir de um signo registrado no corpo. José Gil (1995, 
p.212) nos faz lembrar, através de uma interlocução com a obra de Freud, da 
função significante do corpo. Segundo ele “convirá atribuir um importante 
papel ao corpo, a sua aptidão para emitir e receber signos, para inscrever em 
si mesmo, para os traduzir uns nos outros”. Se não podemos pensar sem 
signos,9 se a cidade é um espaço de representação certamente, o significante-
cidade não estaria fincado nos seus marcos, nas suas ruas, praças e sim nos 
registros que habitam os lugares de memória no corpo do narrador.  

                                                 
7 É como os jovens que fazem parte do Enxame se autodenominam. 
8 Michell de Certeau, A Invenção do Cotidiano, 1994. 
9 Lucrecia Ferrara, Leituras sem Palavras, p.7. 
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A diferença do Lobão pro Chuchu é porque o Lobão, as pessoas 
veem com muito respeito, né, e vê como um artista, e aqui não; eu 
me sinto à vontade de não tá tendo que se preocupar com o que eu tô 
falando, com a postura, tá passando informação, aqui eu não tenho 
que passar nada. Aqui eu sou, eu sou um nada, sou o Chuchu, 
simplesmente Chuchu, sem compromisso com nada e aí quando eu 
quero, quando eu tô estressado, que eu quero fugir de tudo, eu pego, 
tranco aqui a sede e vou lá pra rua e sento no meio da rua  

O significante nada parece desnudar Lobão da ordem dos papéis e 
atribuições sociais compactuadas no bairro. Em um momento da 
caminhada, quando adentramos a rua e alguém gritou, Chuchu, Lobão 
parecia ter deixado para trás os signos da consciência, do corpo como 
suporte de uma moral tanto referida nos seus raps. Ali, ele voltava à 
infância, era menino. Na rua da família, um outro corpo pôde emergir.  

Caminhamos pelo bairro sabedores de que para os Jovens da 
periferia, que praticam cidade ela se desvelaria, se animaria, com o fluxo 
das narrações. “Praticar espaço é, portanto repetir a experiência jubilatória 
e silenciosa da infância. É, no lugar, ser outro e passar ao outro” (De 
Certeau, 1994,p.191). Assim atravessamos o lugar do Def, as antigas 
inscrições de Palito, a rua do Chuchu, a casa do Junior e o bairro de Lobão:  

A rua que eu moro, né, outro mundo, porque lá não existe Lobão não 
(...) lá não existe consciência, lá não existe projeto Enxame, lá é 
Chuchu. Chuchu é meu apelido. Meu apelido. Meus primo ligam pra 
mim, não precisa nem dizer quem é, diz chuchu, já sei que é da 
minha família. Essa rua aqui por incrível que pareça, toda ela é da 
minha família e não é pequena não. Toda, dum lado e outro. Primo, 
tia, irmão, (Sonic — Já fui lá na tua casa lá) pois é tudo gente da 
minha família. Que é que acontece ... Ah, aqui é que eu descubro 
tudo, quem morreu, a doidinha que tá buchuda, quem “comeu”, a 
outra que virou sapatão, isso aqui, ó, a galera tudinho quando eu tô 
lá, vem me dizer: ó, cumpade, fica ligado, aquela doidinha que é só 
massa, agora não é sapatão? Diz aí doido que deram uma furada no 
teu ex-cunhado, viche, o cara quase morre, dava pra entrar era uma 
mão. Joãozinho bora lá, pra tu vê como é que tá, não sei quê e tal. 
Isso aqui é a rua, quando eu chego lá, é outro mundo.  

Caminhar é um modo de fazer o corpo atravessar os acontecimentos 
do bairro, de localizar nomeações públicas, posses afetivas do espaço. 
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Todas as nossas caminhadas pareciam fazer acordar uma energia inquieta, 
com um sentido de aventura, de ousadia, de brincadeira; como quem 
realiza algo não permitido, ou não coadunado com a nossa condição 
presente. como uma não consciência. Estar de bobeira, numa manhã 
ensolarada de um dia de quarta-feira, na rua de Lobão parecia contrariar os 
ritos costumeiros da Cidade. Caminhar tinha uma cadencia de festa, de 
celebração, de uma comunicação que flui direta, colada à lógica do 
acontecimento. Tentando decifrar essa alegria, esse outro mundo, que 
parecia mobilizar o corpo de Lobão e de quem o escutava nos trajetos, 
percebi, que andávamos sem finalidade específica, pura fruição do corpo 
no tempo. Como diz Duvignaud (1983. p.66) “a festa não implica em 
qualquer finalidade senão ela mesma”. Além disso, seguir trajetos pessoais, 
rotas de histórias de vida significa pontilhar trilhas, provavelmente, 
descontínuas. “Produzir descontinuidade é desfazer linearidade e ler por 
saltos revelando o imprevisto recorte inovador que permite que se 
aproxime duas ou mais imagens, antes desconexas” (Ferrara, 2000, p.126). 
A rua do Chuchu efetua um salto na lógica disciplinar dos espaços da 
metrópole. A rua do Chuchu, despadroniza a conduta pública, instiga a 
projeção de um inusitado personagem urbano e, paradoxalmente, 
possibilita e movimenta a existência de Lobão.  

Nesses trajetos, produzem-se desvelamentos, exibições, encontros 
fortuitos, aparições dos lugares que já são outros, nos lugares da memória; 
caminhar faz acordar os corpos artífices da cidade, corpos que 
movimentam cidades. Caminhar pode significar transmudar a lógica 
rotineira do deslocamento para itinerários de delinquência. “Se o delinquente 
só existe deslocando-se, se tem por especificidade viver não à margem, mas, 
nos interstícios dos códigos que desmancha e desloca, se ele se caracteriza 
pelo privilégio do “percurso” sobre o “estado”, o relato é delinquente” (De 
Certeau, 1994, p.216). Que nuances possibilitariam identificar diferenciações 
entre a prática do deslocamento e os ritos da caminhada? Isso porque, 
deslocar-se significa percorrer pontos rotineiros, linhas que unificam marcos 
de chegada e de partida pré-traçados, rotas oficiais.  

Ela deveria evocar um movimento temporal no espaço, isto é, a 
unidade de “sucessão” diacrônica de pontos percorridos, e não a 
“figura” que esses pontos formam num lugar supostamente 
sincrônico ou anacrônico (...) um gráfico toma o lugar de uma 
operação (De Certeau, 1994).  
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Uma linha que integra pontos parece tecer a lógica dos 
deslocamentos. “Mas o nômade só vai de um ponto a outro, ainda que este 
ponto seja incerto, imprevisto ou mal localizado” (Deleuze e Guatarri, 
1997, p.51). Onde se perfura, se torna lisa e de múltiplos contornos os 
atalhos que possibilitam realizar e rastrear práticas de delinquência? Que 
pistas nos conduziriam a becos, ruas, praças capazes de fazer emergir 
corpos e personagens em estado de latência?  

(...) pode-se de antemão dizer que, em matéria de espaço, essa 
delinquência começa com a inscrição do corpo no texto da ordem. A 
opacidade do corpo em movimento, gesticulando, andando, 
gozando, é que organiza indefinidamente um “aqui” em relação a 
um “alhures”, uma “familiaridade” em confronto com uma 
“estranheza” (Deleuze e Guatarri, 1997, p.217).  

Os relatos de caminhada permitem inscrever o corpo em lugares 
“invisíveis”, fundamentalmente, para os passantes que se deslocam 
movidos pela pressa da chegada, pela simples necessidade do 
deslocamento. Sennett (2001, p.214) nos seus estudos sobre “O Corpo e a 
Cidade na civilização Ocidental”, assinala que a circulação urbana criou 
uma ética da indiferença: “Hoje, como o desejo de livre locomoção 
triunfou sobre os clamores sensoriais do espaço através do qual o corpo se 
move, o indivíduo moderno sofre uma espécie de crise táctil: deslocar-se 
ajuda a dessensibilizar o corpo”. As estratégias de ordenamento urbano, de 
uso e ocupação do solo, tentam eliminar o risco de pontos de contato e 
segundo Sennett, todas essas questões começam na carne. Isso nos faz 
retomar a ideia, discutida anteriormente, acerca da interligação entre a 
caminhada e a festa. Na festa, assim como nos jogos, “os gestos realizados 
à nossa frente são signos que terminamos por absorver, porque a nossa 
própria percepção se transmuda em apropriação” (Duvignaud, 1983, p.62). 
Para que isso ocorra, torna-se necessário um encontro de corpos, uma 
aproximação que estabeleça uma relação extra-oral, especialmente ritmada 
pelos movimentos, gestualidades e expressões múltiplas dos corpos no 
espaço. Isso se faz e se alimenta de energia, da disposição dos corpos, de 
sua ação táctil e muscular. Por isso o movimento do nomadismo juvenil 
opera mudanças no espaço da Cidade:  

O espaço sedentário é estriado, por muros, cercados e caminhos 
entre os cercados, enquanto o espaço nômade é liso, marcado apenas 
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por traços que se apagam e se deslocam com o trajeto (Deleuze e 
Guatarri, 1997, p.52).  

É por isso que Lobão muda de nome a cada lugar do trajeto, e que 
cada traço-nome fincado no espaço do bairro se apaga e se acende com a 
sua presença. A caminhada é da ordem das intensidades, a caminhada é um 
rizoma mobilizado pela vontade do movimento. “O rizoma é feito somente 
de linhas: linhas de segmentaridade, de estratificação, como dimensões, 
mas também linha de fuga ou de desterritorialização como dimensão 
máxima segundo a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se 
metamorfoseia, mudando de natureza” (De1euze, 1995, p.32). Daí o caráter 
errático da caminhada, nomadizador, rizomático; é que ela restabelece os 
lugares de contato, de produção de energia, de expansão de si, de expansão 
do espaço liso. Se como Sennett (2001, p.19) acreditamos que “hoje em 
dia, ordem significa falta de contato”, a caminhada conecta sentidos, 
promove percursos dissidentes, faz emergir personagens sem consciência, 
possibilita que se sobreviva, em algumas circunstâncias, no nada.  

Através das pistas de Lobão, da esquina de Mira10 e dos fragmentos 
de cidade e do bairro projetados através de figurações e narrações, 
realizadas na sede do Enxame, rastrearemos os caminhos dos corpos na 
produção de trilhas urbanas. Certamente, eles nos conduzirão a espaços fora 
do epicentro de visibilidade, de tráfego e de concentração de usos, 
equipamentos e serviços urbanos da metrópole de Fortaleza. Trilhas de uma 
cidade que nos conduz a uma curiosa estética urbana; onde falar sobre algo, 
significa morar em algo.11 Onde são geradas as palavras, que percursos 
instauram, que corpos animam, que histórias e cidades fazem emergir?  

                                                 
10 Afora Lobão, todos os outros nomes são fictícios. Tendo em vista que o rapper Lobão, 
atualmente, como integrante do movimento hip hop, faz da sua história um relato público, 
não alteramos sua identificação. 
11 Juliano Pessanha, A Província da Escritura. 
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A cidade dos limites: a esquina, o muro e o corpo de mira fora 
calçadão  

Toda a minha luta periga a cada instante, toda a minha luta periga a 
cada corpo. Avanço aos tropeços pela carne como um viajante 
surpreendido pela noite.12  

Mira tem apenas 14 anos. Ela é participante “fundadora” do Enxame. 
É raro encontrar na cidade de Fortaleza uma negra como Mira, de cor bem 
escura e traços marcados. Ela se move com a determinação dos que se 
assumiram e parecem ter orgulho de sua diferença, numa cidade marcada 
pelos contrastes e por espaços bem delimitados da pobreza e da riqueza. 
Um dos jovens, de cor negra participante, também, do Enxame, dizia, que 
frequentemente, era chamado de macaco pelos policiais. Ela sabe que a sua 
cor se projeta como fronteira social. Mira aproximou-se do movimento hip 
hop,13 tornou-se compositora de raps e frequenta rodas de break. Os outros 
jovens integrantes do projeto dizem sobre ela: “A Mira tem atitude”. 
Seguir os passos de Mira foi como adentrar espaços de resistência. 
Iniciemos o trajeto.  

A “cidade” de Mira sabe que o seu espaço de liberdade é limitado; 
nos seus relatos a cidade se esquiva, se contrai, delimitada por muros, 
cercas e espaços de segregação. É no relato de Mira que a cidade aparece 
confinada: “Tô sentindo que esses prédios tão prendendo muito a gente, tá 
tirando as periferias para fazer prédio agora”. Ela sabe que os espaços de 
movimentação da periferia, os lugares-marco de amizade, os campos de 
brincadeiras ganham novas apropriações. Mira fala do “declínio dos 
espaços públicos”14:  

                                                 
12 Adaptação de texto de Nikos Kazantazakis, autoria referida na nota 1. 
13 O movimento hip hop trabalha três elementos: o grafite, o break e rap. Ele surge, 
historicamente, nos guetos negros de Chicago e nos movimentos de resistência e protesto à 
morte de jovens na guerra do Vietnã. Tem um forte componente político, essencialmente no 
que tange aos aspectos de discriminação racial, de classe (força da periferia) e da cultura de 
massa. Para entender mais sobre o Hip Hop ver Herschmann. Michael e Diógenes. Glória. 
Cartografias da Cultura e da Violência. São Paulo. Annablume, 1998. 
14 Uma alusão à obra de Richard Sennett, O Declínio do Homem Público,1988. 
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Deixa eu contar aqui, uma história aqui. O prédio prende assim, 
porque tipo assim, no beco que eu moro tem um muro, dos antigos 
mesmo assim, todos os pivetes ali do beco sempre brincou dentro 
daquele muro, aí agora não brinca mais, ninguém não pode nem 
passar para o outro lado, quando cai uma bola lá dentro é muito 
difícil você ir pegar a bola lá dentro, porque? Por causa do prédio: 
ali era um campo de futebol, menino, rolou muita coisa ali dentro, 
conta muita história, tá aqui uma pra te dar a história daquele muro 
ali, uma queda que eu levei lá dentro.  
GD — Essa cicatriz?  
Lila — É uma história daquele muro, essa cicatriz aqui foi uma 
queda que eu levei dentro daquele muro e eu acho que isso aqui vai, 
é uma parte né, do muro que ficou em mim, pra mim é assim, aí os 
prédios, esses caras que fazem prédios, fábricas, tão tirando a alegria 
da favela pra dar abrigo pros “play”.  

A ameaça da perda da alegria na favela fala de um tempo em 
transição, um tempo onde o contato, as redes de encontro se produziam 
como bases do convívio social.  

O próprio medo da impessoalidade, que governa a sociedade 
moderna, prepara as pessoas para verem a comunidade numa escala 
cada vez mais restrita. Se o eu ficara reduzido a intenções, o 
compartilhar desse eu fica também reduzido a excluir aqueles que 
são muito diferentes em termos de classe, de política, ou de estilo. 
Interesse pela motivação e pelo bairrismo: eis as estruturas de uma 
cultura construída sobre as crises do passado. Elas organizam a 
família, a escola, a vizinhança; elas desorganizam a cidade e o 
Estado (Richard Sennett, 1988, p.322).  

É assim que Mira pressente que os play15 estão ocupando o espaço 
da alegria, estão cerceando lugares que possibilitavam aos moradores da 
favela, construir, consumir e compartilhar signos de cidade. “Consumir o 
signo é integrá-lo ao ventre, ao ser que se é, é digeri-lo em uma exaltação 
comum, muitas vezes alegre, certamente animada” (Duvignaud, 1983, 
p.62). Os deslocamentos realizados nos percursos rotineiros, o retraimento 
dos encontros para esferas restritas de sociabilidade, cerceia a possibilidade 

                                                 
15 Play é uma alusão construída pelos jovens de periferia aos jovens de classe média, aos 
tradicionalmente denominados burguesia. 
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de uma exaltação comum e alegre dos signos da cidade. A 
individualização das formas de percepção urbana barra a construção de 
uma memória sedimentada nas experiências coletivas: “todos os pivetes ali 
do beco sempre brincaram dentro daquele muro, aí agora não brinca 
mais, ninguém não pode nem passar para o outro lado”. A produção de 
lados, de espaços segmentarizados, compartimentados provoca no narrador 
ondas de nostalgia, de tristeza, de solidão:  

A alegria é a liberdade que nós tinha, né, porque ali por perto de 
casa, ali perto do beco, o único canto que tinha pros pivetes sair pra 
brincar era aquele campo ali, porque o outro campo que tem na outra 
rua, não podia ir porque passava carro e lá não, era só pular o muro e 
você já tava dentro do campo jogando bola e lá foi onde meus dois 
irmãos aprenderam a jogar bola, pra mim é assim, eu também joguei 
muita bola dentro desse muro né, que tinha um campo lá, que a 
gente mesmo fizemos o campo. Acontece muita tristeza na periferia, 
ao mesmo tempo muita alegria, é a liberdade de você poder brincar e 
que hoje em dia tão tirando, né, da gente.  

A cidade que Mira sente ser comprimida, murada tem como 
referente à cidade que pode ser percebida, “conhecida pelo tato: 
corresponde àquela polisensorialidade, cujo estalar de um graveto seco, os 
ruídos na volta de uma esquina, o odor, agradável ou desagradável 
correspondem a uma série de associações que, incorporadas, montadas 
produzem a inteligibilidade da cidade” (Ferrara, 2000, p.84). Essa cidade, 
conhecida através da experiência sensível, constrói suas teias de memória 
através das vivências que parecem fundir topografias: corpo e espaço. É 
desse modo, numa fértil interlocução com Walter Benjamin que Willi 
Bolle (1994, p.336) destaca a memória afetiva enquanto memória 
topográfica. A bola, o muro, o jogo em si compõem “lugares, objetos (que) 
enquanto sinais topográficos, tornam-se vasos recipientes de uma história 
de percepção, da sensibilidade, da formação de emoções. Os signos-cidade 
extravasam a leitura dos espaços geográficos, dos mapas imaginários, eles 
se fincam como marcos afetivos e concretos no lugar-corpo: “essa cicatriz 
aqui foi uma queda que eu levei dentro daquele muro e eu acho que isso 
aqui vai, é uma parte né, do muro que ficou em mim”. É nessa perspectiva 
que podemos pensar, através dos muros que moram em nós, dos becos, das 
ruas da infância, que a cidade pratica-se através de signos registrados no 
corpo. Retornemos a função significante do corpo, aludida no tópico 
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anterior. “É o fenômeno emotivo que faz viver os códigos. Não basta um 
sistema de signos para que haja sentido, estes signos precisam de um 
decodificador” (Gil, 1995, p.217). A cicatriz de Mira e tudo que ela faz 
emergir na memória da narradora decodifica a vida do bairro dentro 
daquele muro. Desenha, de forma invisível, um campo sem muros no 
corpo-significante de Mira.  

Essa experiência de praticar cidade, microbiana como bem afirma 
De Certeau (1994), revela modos de apropriação, de percepção e múltiplas 
possibilidades de produção de sentidos, revela cidades. Se como afirma, 
Calvino (1990) a cidade se repete para se fixar na memória, no caso das 
experiências tácteis, sensoriais; a cidade se multiplica, se metamorfoseia, 
se expande em cada lugar de vivência. É nesse esteio de configurações 
acerca dos lados, dos muros, das segmentações que Mira produz a imagem 
que considera mais significativa da cidade de Fortaleza qual seja, fora do 
seu bairro.16 

Mira desenha a avenida Beira-mar, local de intensa afluência dos 
jovens que moram no Morro Santa Terezinha. O “calçadão” da Beira-mar 
também congrega vendedores ambulantes, boêmios, prostitutas, turistas, 
praticantes de cooper e ciclismo, pedintes, skatistas, artesões, dentre 
outros. A Beira-mar, embora se projete como espaço de múltiplas 
sociabilidades, de diferentes segmentos de classe, se configura para Mira 
como outro espaço murado, produtor de apartações:  

Essa aqui é a beira mar, quando eu não tenho, ai às vezes quando, 
por que a maioria das meninas estuda de noite e quando e assim 
umas sete, oito horas, ai não tem muita gente, tem mais e pouca, ai 
eu vou lá Pra beira mar, eu fico lá na beira da praia andando ou 
então na calçada. Às vezes eu vou sozinha, às vezes eu chamo uma 
piveta pra ir mais eu, que ela gosta de andar de bicicleta ai. Eu me 
sinto bem lá, eu me sinto bem, assim quando eu to aqui na beira da 
praia que eu não to escutando zoada, eu fico só no meu pensamento, 
só a zoada do mar sim, só no meu pensamento mesmo, eu me sinto 

                                                 
16 Vale salientar que foi pedido a cada participante dessa oficina, um desenho ou ma 
colagem acerca dos lugares mais significativos do seu bairro e da cidade de Fortaleza. Em 
cada lugar, deveria se desenhar, mostrar como em qual ponto desses cenários situava-se seu 
corpo.  
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bem, me sinto mais assim eu, me sinto mais eu. Me sinto bem lá na 
beira da praia, aqui no calçadão não me sinto bem não. Por que lá 
tem muito play, sei lá.  

O calçadão, lugar de intenso fluxo de pedestres, de uma dinâmica de 
ocupação do espaço ritualizada pelas atividades de lazer, ocasiona em Mira 
a mesma sensação do lugar-campo de sua infância, hoje, cercado por 
muros. É como se a paisagem da orla estivesse marcada, apropriada pelos 
play que parecem erigir limites imaginários para o seu uso. Vale salientar 
que é na Beira-mar que acontece o Fortal, a micareta, o carnaval murado 
da Cidade. A Beira-mar é para Mira um espaço de reclusão, de reflexão, 
lugar só do pensamento. “Se eu tivesse no calçadão eu taria sentada só 
observando, como os outros jazem comigo. Que o pessoal gosta muito de 
observar a gente, do jeito que a gente se veste, essas coisas assim”. Pular 
o muro entregar-se aos pensamentos em um lugar que desfila corpos e 
performances públicas, parece contrariar a tendência assinalada por 
Sennett:  

O comportamento público era um problema de observação passiva, 
um certo tipo de “voyeurismo”. Balzac chamava-o gastronomia dos 
olhos; a pessoa está aberta para tudo e nada rejeita a prior i de sua 
esfera de ação, contanto que não tenha que se tornar um participante 
ou envolver-se numa cena (1988, p.43).  

Para Mira, a Beira-mar não se projeta apenas como um outro lugar, 
particular, de sociabilidade, ela se configura como espaço de vivência de 
uma outra dimensão de temporalidade, como um outro exercício do olhar; 
se ver e poder entrever a forma como todos se olham. Para Mira, sair do 
calçadão, recusar ver e ser vista numa ampliada gastronomia dos olhos, 
se esboça como prática de fazer cidade nos marcos de uma espacialidade 
e de uma temporalidade própria, como uma fusão entre carne e pedra 
(Sennet, 2001). 

Quando o lugar é só no meu pensamento, quando nele me sinto mais 
eu, a forma de fruição do tempo no espaço inscreve a lógica do meu 
pensamento na paisagem. É que “o lugar na cidade está permeado pelo 
tempo do espaço social que contracena com a cidade como espaço físico” 
(Ferrara, 2000, p.124). O campo é o tempo do jogo, a Beira-mar é tempo 
do pensamento e, como veremos a seguir a esquina para Mira é o tempo da 
amizade/falsidade:  
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Do bairro eu botei a esquina, que é o único canto que eu fico mais 
fora quando eu não venho para cá pro projeto, eu sempre to na 
esquina, é muito difícil. É desse jeito. Desse jeito mesmo aqui, aqui 
e os banquinho que fica lá, as calçada onde fica eu e as meninas lá 
sentada (risos) tesourando, a gente fica conversando não só sobre, 
porque o pessoal que pensa que se ver um bocado de mulher junta, 
pronto já ta falando da vida dos outros, mas não só da dos outros, da 
gente também. Fica mais mulher, às vezes aparece algum amigo da 
gente, aí senta lá aí começa a conversar, não o Juca, o Israel, os 
meninos tudinho chega lá pra conversar, tem dia que tem mais 
homem do mulher, as vezes aí na esquina. A esquina é mais da 
gente, e daí até uma vez que era altas horas da noite e a gente tava 
tudo sentada lá e os homens tava botando todo mundo pra dentro, aí 
teve uma cumade, teve uma cumade que disse assim, da nossa 
esquina ele não tira a gente não e não tirou não. Os policiais que tem 
mania de ficar botando os outros pra dentro de casa, não tem o que 
fazer aí bota. Nós não saímos por que é nosso lugar, é um lugar 
nosso, o bairro é um lugar nosso, não deles.  

As cercas e os muros que circundam os lugares de encontro no 
bairro e na cidade não são fixos nem visíveis. Eles se projetam a cada 
momento em que se conspiram e se enraízam apropriações não-oficiais do 
espaço, apropriações fora dos corredores de adensamento previstos nos 
planos diretores de ocupação da Cidade. A esquina de Mira projeta-se 
como um lugar de apropriação particular do espaço público, um lugar de 
amizade, de falsidade, um lugar de intensidade física. 

É melhor que contar a história da esquina, que é tipo assim, lá todo, 
uma considera a outra, mas é assim: Eu tô sentada aqui conversando 
com as ‘cumade’, tamo tudo conversando aqui numa boa, aí por 
exemplo: uma sai aí fica ‘ela aí fez e tal, tal coisa’, a história que eu 
tenho pra contar é essa da esquina. Na esquina existe muita amizade, 
mas muita falsidade também. Todos se consideram, mas se uma sai 
assim, aí começa a cortar, a outra sai aí vai começa a cortar, chega as 
‘cumade’ já diz assim, quando vai sair: Ei gente, peraí, deixa eu 
chegar pelo menos lá na parada de ônibus pra vocês começarem a 
me cortar. (risos)  

No território-esquina, no caso de Mira, um lugar reapropriado pelo 
gênero feminino, de visitação do masculino, vive-se tessituras do mundo 
social, com plena expressão dos sentimentos. A esfera pública ganha 
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conotações morais com o desenvolvimento das grandes metrópoles 
modernas. “O público como um domínio imoral significava coisas um 
tanto diferentes para homens e mulheres. Para as mulheres, era onde se 
corria o risco de se perder a virtude, enxovalhar-se (...) o público e a ideia 
de desgraça estavam intimamente ligados” (Sennett, 1983, p.39). Foi na 
esquina que os homens tava botando todo mundo pra dentro, como forma 
de demarcação dos comportamentos de natureza pública e privada, como 
regulação dos modos de apropriação e de percepção do espaço urbano.  

Não é por acaso que Mira se queixa de solidão, que dribla, como 
Lobão, os limites de padronização de condutas, da criação de uma só 
nomeação, de percursos costumeiros: “às vezes eu me sinto assim, tá todo 
mundo sentado, mas eu me sinto sozinha”. “O pessoal conversando e pra 
mim eu to sozinha”. É que os códigos da Cidade, o estar em lugares 
específicos, provoca nomeações, rotações dos signos urbanos “oficiais”. 
Na esquina ela é Liete, nome de batismo, fora do bairro ela é Mira. Diz ela: 
“A Mira é mais segura, a Liete não é. Eu acho a Lilá mais segura que a 
Liete. Talvez porque a Liete é uma pessoa mais na dela, assim, ela é mais 
agressiva que a Mira”. Mira é a expressão pública de Liete. A Mira é do 
Enxame, na qualidade de participante de uma Ong, ela já falou várias vezes 
na televisão e se projeta em outros bairros a partir dessa referência. É Liete 
que enfrenta “os homê” na esquina do bairro, que sabe que o lugar lhe 
pertence, que percebe que embora os muros se ergam os campos ali 
cerceados sobrevivem nas fendas do corpo. A Liete, assim como Chuchu é 
“indisciplinada, agressiva, foge de todas as regras”. Porém, indagada o 
que fazer com a Liete, ela responde: “Queria conviver com ela nas horas 
que fosse preciso, porque se ela um dia morrer, eu vou precisar dela, por 
isso eu não quero que ela morra”. A cidade não morre na dinâmica dos 
códigos de Chuchu e Liete.  

Na fala de Mira, a cidade aparece como um todo “no qual nenhum 
desejo é desperdiçado e do qual você faz parte, e, uma vez que aqui tudo se 
goza, tudo que não se goza em outros lugares, não resta nada além de residir 
nesse desejo e satisfazer” (Calvino, 1990, p.16). Todos os interditos, muros, 
policiais, olhares devoradores da orla produzem em Mira vontade de 
estabelecer “linhas de fuga” (Deleuze, 1997), formas múltiplas de percepção 
e apropriação do espaço urbano. Desse modo, essas linguagens pontilhadas 
de signos (muro/esquina/orla) esboçadas por Mira, projetam novas cadeias 
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semióticas. Tendo em vista que “a cadeia semiótica é um tubérculo que 
aglomera atos muito diversos, linguísticos, mas também perceptivos, 
mímicas, gestuais, cognitivos: não existe língua em si, nem universalidade 
de linguagem, mas um concurso de dialetos, de patoás, de gírias, de línguas 
especiais” (Deleuze, 1995, p.16). Não seria a Cidade de Mira uma combinação 
de estratégias e táticas (De Certeau, 1994) capazes de potencializar um uso 
delinquente da Cidade? Delinquente por saber dos sentidos diversos que 
fazem-cidade, por saber que os usos desvelam-se quando não resta nada 
além de residir nesse desejo e satisfazer? De que a cidade, seus muros, seus 
cercos policiais, suas passarelas são para serem re-inventadas, para serem 
vividos de acordo com os lugares de memória habitados no significante 
corpo? Se nada escapa ao corpo, se ele mora em cada lugar que fala cidade, 
Mira tem razão, o bairro é um lugar nosso e não deles.  
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