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RESUMO

Esta pesquisa caminha em primeira pessoa, a partir de reflexões com o desenhar

disparadas por memórias de vida e o desenhar de forma compartilhada, exercício

que desenvolvo mais recentemente. O convite para o desenho a dois possibilita o

encontro com jovens skatistas em Fortaleza e a criação de uma série de mapas-

retratos, inspirados em seus percursos errantes pela cidade. Esses mapas-retratos

consistem em desenhos que acontecem em duas camadas que se sobrepõem: uma

é o mapa de percursos do jovem sobre o skate, outra é o retrato desse jovem. Faço

uma camada e  a  outra  é  feita  por  aquele  que convido  a  desenhar  comigo.  No

processo de produção dos desenhos e de escrita, reinvento a relação com a cidade

à procura desses jovens e na companhia deles. Sou levada a pensar na intimidade

com o desenho e nas porções do desenho que escapam; começo a refletir sobre o

fazer cartográfico e o conversar (MATURANA, 1988) como possibilidades de operar

na pesquisa em que desejo me envolver com o outro - aquele que não conheço e de

quem quero me aproximar -, assim como sinalizo um interesse acerca dos usos do

mapa  que  subvertem  a  geografia  tradicional.  Suspeitando  que  a  errância

(JACQUES,  2012)  desses  corpos  juvenis  em ação  pela  cidade  configure  outros

modos de sentir e praticar o espaço urbano, reflito acerca do poder dos encontros

que reverbera em alterações na linha, no gesto, na composição, no movimento e

também no jogo de olhares, narrativas e silêncios que se instaura no contexto de

nossas relações.

Palavras-chave: Desenho. Skate. Conversar. Percursos errantes. Cartografia.



ABSTRACT

This research walks through reflections about the drawing which are activated by

memories of life and the drawing made in a shared way - exercise that I've been de-

veloping recently. The invitation to draw together makes the encounter possible with

young skaters in Fortaleza and also enables the creation of a portrait-maps series,

which is inspired by their wandering routes on the streets. These portrait-maps are

drawings which happen in two layers, one overlapping the other: the young skater

portrait and the map based on his paths around town. I do the first one and the sec-

ond one is done by the person I invite to draw with me. During the creative process of

drawing and writing, I make up the relationship between me and all the intense flows

of  town,  alongside  those  young  skaters.  I  start  to  think  about  my  intimacy

with the drawing process and about the parts of these exercises that fly away from

me. I consider the cartographic work and the “conversar” (MATURANA, 1988) as op-

eration possibilities for researches in which I choose to engage to the other – that

one I don't know and who I wish to get closer – and I also present some thoughts

about poetic maps, unusual on the traditional geography studies. I suppose the dy-

namics  of  these  young  skaters through  the  city produce  some kind  of “errância”

(JACQUES, 2012), what brings new ways of feeling and performing urban space.

The encounter changes the lines in my drawings, gestures, composition, moviments

and also in the game of looking to each other, the narratives and silences which ap-

pear in the context of our relationships.

Key Words: Drawing. Skate. Wandering routes. Cartography
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Figura 1 - “Picos de congestionamento”

Fonte - Acervo Pessoal

1 COMO DESENHAR COM JOVENS QUE PERCORREM, COM O SKATE, A 
CIDADE?

1.1 Daniel 
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Figura 2 - Mapa-retrato de Daniel.

Fonte - Acervo Pessoal

Antes de chegar à esquina da Praça Paulo Benevides com a Rua Guarujá,

Daniel  solta o skate no asfalto e segue com ele rumo ao calçadão. Ele desce a

Angélica Gurgel, rua mais larga do entorno, e já avista um pedaço da Lagoa de

Messejana que se desenha entre o Condomínio Morada dos Nobres e a Borracharia

do Gordo. Em plena tarde de domingo, o calor é amenizado pela corrente de vento

do mês de outubro. 
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O percurso é rápido, apesar da tensão ao atravessar a Rua Tenente Jurandir

Alencar, uma das principais vias de acesso dos ônibus ao Terminal da Messejana.

Na quadra da Praça da Igreja,  a  galera  da Levada e do São Miguel  começa a

aparecer,  cruzando a feira  na esquina da Rua Coronel  Francisco Pereira  com a

Pergentino  Maia.  São  meninos  de  treze  a  dezessete  anos,  em  sua  maioria.

Magrinhos,  parecem leves ao deslizar pelo cimento e saltar sobre os bancos do

calçadão. De lá, seguirão para o estacionamento dos supermercados da Avenida

Frei Cirilo e, à noite, para a Avenida Ministro José Américo, na pista em frente aos

prédios da construtora Prevcom. Alguns vão tomar a cachaça que Daniel trouxe das

coisas do pai. Mais uma vez, ele chegará tarde em casa.

Depois que Daniel me narrou parte de seus caminhos no skate pela grande

Messejana,  em  Fortaleza,  entreguei-lhe  uma  porção  de  canetas  e  pedi-lhe  que

traçasse os percursos sobre uma folha de papel craft tamanho A2. Ele foi riscando

linhas de diferentes larguras, pequenos círculos e outras figuras, sinalizando pontos

de encontro da galera e locais de referência pelos quais passava. Esse emaranhado

de linhas foi a primeira etapa de um desenho. 

A segunda foi  o  retrato  de Daniel,  desenhado por  mim.  Ele  sentou-se  no

banco enquanto eu estendia sobre a prancheta o mesmo craft utilizado por ele para

riscar as linhas dos trajetos. Com a caneta Posca amarela, fui manchando o papel e

puxando conversa. Daniel ficava mais à vontade à medida que me contava como

conseguiu seu primeiro skate usado, após pedir emprestada uma grana aos pais. 

Sobretudo a imagem de seu rosto, em largas manchas amarelas, vermelhas,

marrons e azuis, surgia em meio às linhas pretas que indicavam seus principais

percursos de skate pelo bairro,  na capital  cearense.  Em determinadas áreas do

papel, os percursos eram inteiramente cobertos pelo retrato ou incorporavam-se de

tal  modo a este que não se diferenciava mais uma etapa da outra.  Esse mapa-

retrato foi o ponto de partida de uma série que compõe a pequena cartografia dos

meus sucessivos encontros com jovens que percorrem a cidade de Fortaleza com

seus skates.    
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Enquanto  Daniel  e  eu  conversávamos,  ele  desenhava.  Em  seguida,  eu

desenhava e,  assim,  o  desenho ia  se fazendo de forma conjunta em duas,  três

horas.  Daniel  me  falava  da  rua  que  deságua  na  feira  por  onde  ele  transita

cotidianamente, ao mesmo tempo que riscava essa mesma rua no papel para que

eu  a  visualizasse  no  contexto  do  bairro.  O  desenho  pode  acompanhar  o

pensamento, o verbo. Neste caso, ele também se faz gancho para a memória de

Daniel,  que vai contando marcas de suas histórias de moleque no compasso do

traçado das ruas, becos, praças e avenidas.

1.2 O risco, o outro

O desenho é desejo e percepção de mundo. Aqui, ele se faz mapa e errância.

O mapa é a cidade inventada/narrada/tracejada por cada um dos jovens skatistas

com  os  quais  tenho  convivido  nos  últimos  meses.  Cidade  como  espaço  de

aglomeração e alteridade, como risco de aventurar-se com o outro. Na errância dos

percursos desses jovens, o espaço urbano se reinventa e, ao encontrar-me com eles

e  lançar-lhes  o  convite  para  a  produção  compartilhada,  meu  desenho  se

desgoverna,  sai  dos trilhos,  perde o pronome possessivo de primeira pessoa do

singular e caminha para o "nosso", plural.

Distante da noção de espaço homogêneo, o urbano é entendido por Henri

Lefebvre como conjunto de possibilidades, improvisações e movimentos, “lugar de

encontro, convergência de comunicações e informações",  mas também "lugar de

desejo, desequilíbrio permanente, sede da dissolução de normalidades e pressões,

momento do lúdico e do imprevisível”. (LEFEBVRE,1978, p. 100) 

O  desenho  se  aproxima  da  rasura,  da  sugestão,  da  pista,  do  transitório,

diferentemente da pintura, cuja tradição remete ao sagrado, ao eterno, à emoção da

cor. Ele só acontece "em sutil  cumplicidade com a mão que imagina, o olho que

deseja, a mente que projeta, o corpo que atua" (DERDYK, 2007, p. 24) e - em certos

momentos, eu diria também - "com a respiração presa"1 (CALVINO, 1992, p.124).

1 Aqui citando Ítalo Calvino, que descreve o estado de felicidade e perturbação em que se encontra o
poeta apaixonado, diante da beleza de uma pequena ilha próxima à costa italiana e da mulher que
parece lhe tomar as palavras, em "A aventura de um poeta", no livro "Os amores difíceis".
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O  desenho  como  possibilidade  de  conhecer,  atividade  em  aberto,  pode

assemelhar-se a um mapa, porém - como diz Cecília Almeida Salles (2007, p. 35) -,

"não é um mapa do que foi encontrado, mas um mapa confeccionado para encontrar

alguma coisa".  Mapa aqui  faz  referência ao  desenho em sua faceta  de esboço,

diagrama. Como produzir mapas para encontrar aquilo que ainda não se sabe o que

é? Como produzir  mapas para nada encontrar? Para Deleuze,  mapa tem outros

sentidos. É algo indissociável de percurso:

O trajeto se confunde não só com a subjetividade dos que percorrem um
meio mas com a subjetividade do próprio meio, uma vez que este se reflete
naqueles que o percorrem. O mapa exprime a identidade entre o percurso e
o  percorrido.  Confunde-se  com  seu  objeto  quando  o  próprio  objeto  é
movimento. (DELEUZE, 1997, p. 73)

Mapas  de  percursos  podem  não  servir  para  orientação  num  espaço

representado  graficamente,  mas  para  perceber  a  subjetividade  dos  espaços

percorridos, daqueles que os percorrem e, mais especialmente, as singularidades da

relação que se cria entre esses primeiros e esses segundos.

Desenho desde criança e entendo que o desenhar  veio se tornando uma

maneira muito espontânea de aproximação com o entorno. A miopia, traço genético

que atravessa a família de meu pai e que me levou a usar óculos desde muito cedo,

de alguma forma detonou a vontade permanente de desenhar o rosto das pessoas.

Ao fazer retratos no papel, tinha a permissão de, estando perto, deter-me num rosto

que a princípio era pura mancha de configuração difusa. Nessa relação mais íntima,

poder conversar e lidar com os silêncios.

O gesto da mão com a linha varia em proporções inesperadas. Em termos de

marca gráfica sobre uma superfície, desenho envolve olhos, assim como mãos, pés

ou bocas e grupos inteiros de músculos; envolve tecnologias para traçar, manchar,

gravar e também aquelas que recebem a inscrição dessas marcas. Mas, de maneira

dilatada, desenhar é estar atento às linhas, às formas e às configurações visíveis,

invisíveis e imaginárias que estão ao nosso redor.
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Figura 3 - Da série "Quando não vi você chegar "

Fonte: Acervo pessoal. 
(Desenho sobre fotografia de Rodrigo Colares. 2015/ 2016)
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Nesta pesquisa, produzimos juntos, alguns jovens skatistas de Fortaleza e eu,

uma série de desenhos, aos quais darei o nome de mapas-retratos. Tratam-se de

desenhos feitos a dois. Desenho o rosto do outro, e este outro, em seguida, desenha

sobre o próprio rosto um mapa de seus percursos de skate pela cidade. Essa ordem

muitas vezes se inverte e então também posso desenhar sobre o mapa o rosto de

seu autor.

De todo modo, as camadas de desenho sobrepostas - ao longo de dezenas

de minutos em que se conversa sobre a vida - contaminam-se sem volta. Linhas de

trajetos e indicações de lugares correm por entre as linhas que contornam a cabeça

e erguem o pescoço,  num retrato cruzado,  rosto  que se faz topografia.  É mapa

porque  há  o  desejo  de  se  remeter  por  meios  gráficos  a  deslocamentos  num

determinado  espaço  físico.  Mas  não  só  isso:  é  mapa  porque,  "mergulhado  nas

intensidades de seu tempo (...)" (ROLNIK, 2014, p. 23), procura-se estar atento aos

afetos,  às  escutas,  aos  movimentos  e  às  memórias  para,  com  essas,  produzir

linguagem. 

É também retrato porque há o desejo de se desenhar o rosto de alguém.

Ainda se deve frisar que esse retrato não se quer fiel reprodução das aparências de

um rosto em condições específicas de luz, da mesma forma que o mapa não aspira

a  representar  exatamente  trechos  da  cidade,  obedecendo  escalas  e  proporções

tidas como corretas em termos matemáticos, tal qual faria um geógrafo tradicional.

Longe do apego à verossimilhança, ao utilizar as palavras "mapa" e "retrato", inspiro-

me na dimensão de fabulação, ficção e delírio presente nelas.

O mapa dos trajetos  de skate  que Evilásio2 faz pela cidade fala  tanto  de

Fortaleza quanto  dele mesmo, a  dinâmica de seu cotidiano familiar  e  escolar,  a

relação afetiva com os lugares por onde passa, as quebradas que frequenta sozinho

e  aquelas  às  quais  tem  acesso  em  grupos.  Fortaleza  surge  nas  pontes

encruzilhadas que se estendem a partir de signos afixados no campo do papel: uma

blusa que evoca o comércio de roupas no Centro; as ondas na Praia de Iracema; a

arquibancada na praça da Messejana. Cada novo mapa, uma nova cidade. Todas

tão verdadeiras quanto fictícias.  Comigo,  a Fortaleza de Evilásio,  a Fortaleza de

Lucas, a Fortaleza de Daniel, a Fortaleza de Luciano.

2 Jovem de vinte anos, frequentador assíduo da pista Crazy Game, localizada na Praça Gentilândia,
bairro Benfica.
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O desenhar  é  sempre  movido pelo  conversar.  Maturana  diz:  "A esse fluir

entrelaçado de linguajar e emocionar eu chamo conversar, e chamo conversação o

fluir, no conversar, em uma rede particular de linguajar e emocionar." (1988, p. 172).

Para  o autor,  linguajar  se  trata  de  um fenômeno biológico  que não se  restringe

somente à palavra em si, mas a todos "aqueles gestos, sons, condutas ou posturas

corporais  que  participam,  como  elementos  consensuais,  no  fluir  recursivo  das

coordenações consensuais de conduta que constituem a linguagem." (1988, p. 168).

O emocionar é tido como o fluir de um estado de emoções (disposições corporais

específicas) a outro. Então conversamos em um plano maior, não apenas porque

trocamos palavras ditas, enunciações, mas porque fazemos juntos o desenho e nos

abrimos  ao  encontro:  aos  abalos  acidentais  -  tempestades,  colisões,  neblinas,

desgastes, sopros de brisa - que dois corpos vivos podem causar um ao outro. E

também porque, ao conviver,  estamos constantemente tecendo infinitas redes de

conversações com os outros.

Interessa-me aguçar a prática da escuta, tornar-me “toda ouvidos”, ouvi-los

falando sobre quaisquer assuntos, pois entendo que, até mesmo nos mais triviais

relatos,  a  cidade  aparece  peculiar,  única,  uma  cidade  muito  mais  complexa  e

surpreendente,  tão  díspar  em relação  àquela  presente  nos  discursos  veiculados

pelas empresas de turismo e propagandas da Prefeitura.

Esse escutar é inspirado na noção que Esther M. de Magalhães Arantes traz,

uma prática não só ligada à percepção de sons e ao cuidado de si  (como já se

pensou nas antigas práticas gregas), mas um escutar que é:

"alegria, é se deixar afetar pelos ruídos e barulhos do mundo, pelo estalar
dos  dedos  em noite  fria  ao  redor  da  fogueira  e  pelos  sentidos  que  se
aguçam  à  proximidade  dos  corpos  com  suas  cores,  cheiros,  texturas,
rugosidades e asperezas, adivinhando, no avermelhado da cor, no zumbido
das abelhas e no perfume que exala a madurez da fruta,  ainda no pé."
(ARANTES, 2012, p.93)  
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Nessas narrativas que vão povoando o momento da produção do desenho,

percebemos a experiência da cidade como uma grande aventura,  uma odisséia.

São,  para  melhor  denominá-las,  autonarrativas:  possibilidades  de

autoexperimentação e autoconstituição, uma prática importante "pelo potencial que

carrega de organização do caos interno, proporcionando uma reconfiguração nos

sujeitos que a praticam" (GUSTSAK e PELLANDA, 2016, p. 45). Para cada jovem

com  o  skate,  a  cidade  performa  labirintos,  corridas  com  pequenos  obstáculos,

montanhas-russas,  abismos,  tubos  de  ondas  gigantescas,  convívios  com  outros

territórios e novas galeras.

Figura 4 - Da série “Quando não vi você chegar”



24

Fonte: Acervo Pessoal. 

O mapa-retrato vincula irremediavelmente os trajetos na cidade ao seu autor.

Cada mapa-retrato é a Fortaleza de um determinado rosto, e então o mapa dá a ver

seu  caráter  biográfico,  declaradamente  subjetivo.  Nesse  mesmo  sentido  de

invenção,  pode-se  até  certo  ponto  compreender  todos  os  mapas:  uns  mais

baseados  em  tecnologias  avançadas  de  medição  das  superfícies  dos  terrenos,

outros menos descritivos e mais esquemáticos. Acontece que todos consistem em

uma  porção  de  escolhas  entre  o  que  tornar  visível  e  o  que  não  tornar.  Como

apresentar lugares específicos e que intenções estão em jogo ao se destacar alguns

aspectos em detrimento de outros? Ao entender essas questões como vitais para o

fazer cartográfico, torna-se muito claro o caráter ficcional de todos os mapas.
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Outro  movimento  também me chama atenção:  certas  áreas  da  cidade  só

passaram a existir para mim a partir do momento em que as vi apontadas em mapas

criados pelos skatistas, como o bowl (pista em forma de bacia) da Parangaba e a

pista do Canal, no bairro Carlito Pamplona. Lembro-me de quando olhava o mapa-

múndi que tenho em minha sala (uma versão da famosa projeção de Mercator) e

deparei-me com um minúsculo ponto perdido no Oceano Atlântico abaixo do Trópico

de Capricórnio, a meio caminho entre América e África. Este pontinho, descobri logo

depois,  tratava-se  do arquipélago Tristan  da  Cunha,  formado  por  três  pequenas

ilhas. Um lugar que me soou completamente novo, apesar de ter me familiarizado à

observação do mapa-múndi desde criança. 

Assim, o tal arquipélago de repente passou a ser realidade para mim, que

comecei  a  indagar  sobre  a  língua  daquela  gente,  a  aparência  da  população  ali

nascida, as características da fauna das ilhas...  Apenas pelo fato de meus olhos

terem por acaso encontrado aquele ponto, ao passearem pelo mapa pendurado na

parede da sala, era como se todo um pequeno universo houvesse surgido. Enquanto

a realidade produz efeitos na construção dos mapas - que se moldam a partir de

descobertas em relação ao curso dos rios, às novas configurações das geleiras com

o  aquecimento  global,  à  erosão  de  áreas  rochosas  etc.  -,  os  mapas  também

produzem realidade para nós, que através deles tomamos conhecimento de lugares

dos quais sequer supúnhamos a existência.

Figura 5 - Ilha do arquipélago Tristan da Cunha.
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Fotos: Rafaella Koenigkam. 2017

Figura 6 - Ilha do arquipélago Tristan da Cunha.

Fotos: Rafaella Koenigkam. 2017
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Ítalo Calvino, na sua crônica intitulada "O viajante no mapa", afirma que as

primeiras  necessidades  de  indicar  locais  num  papel  remontariam  às  cartas

geográficas desenhadas sobre rolos de pergaminho na Roma Antiga, que serviam

como traçado de percursos ou memorando de sequências de etapas. Sendo assim,

a produção de mapas está, em sua origem, essencialmente conectada ao ato de

viajar. Para o autor: 

(...) seguir um percurso do início até o fim dá uma especial satisfação tanto
na vida quanto na literatura (a viagem como estrutura narrativa), e há que se
perguntar por que nas artes figurativas o tema do percurso não tenha tido
tanta fortuna e apareça apenas esporadicamente. ” (CALVINO, 2010, p. 26)

O  skatista,  como  viajante  que  se  aventura  perigosamente  na  cidade,

derivando ora  suave e ora  brusco,  jogando com o equilíbrio,  pode mapeá-la  de

forma inusitada. Seus percursos no mapa formam teias de linhas invisíveis, porém

vivas e ágeis, que ativam memórias íntimas e coletivas dos lugares que frequenta.

Se instigado, ele também surge como contador de histórias, narrando incontáveis

peripécias deambulantes sobre rodinhas.

Ao  realizarmos  o  mapa-retrato,  evocamos  uma  noção  de  mapa

autobiográfica, cujas linhas por vezes configuram-se como motores subjetivos de

autonarrativas  e  narrativas  sobre  a  cidade.  Esse  mapa  acontece  em  parte  na

materialidade das linhas, no embate do lápis, pastel, caneta, tinta, carvão etc. com o

campo do papel; e em parte o mapa acontece também nas conversas que povoam a

duração da feitura artesanal do desenho. Como bem enfatiza Jörn Seemann:

O ato de mapear (...) é uma certa maneira de contar histórias. Acredito que
cada pessoa potencialmente é um  homo cartigraphicus e que precisamos
compreender a experiência cartográfica como ser arraigada na experiência
visual, cinestésica, emocional, cognitiva e na memória também. (SEEMANN,
2014, p. 86)

1.3 Arrepio

Entendo  que  há  um  estado  de  corpo  errante  operando  em  muitos  dos

percursos realizados pelos jovens com o skate, em suas pequenas viagens pela

cidade, e me inclino a investigar modos pelos quais a errância se faz presente nos

desenhos  que produzimos juntos,  no  que se  refere  tanto  às  questões plásticas,

como também ao momento do encontro e aos laços afetivos que porventura se

instauram.
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Segundo Daniel Lins (2010, p. 7), “o skatista que se apoia nas curvas e joga

com os ângulos, experimenta intuitivamente as linhas de força das esculturas, revela

a  configuração  de  formas  habitualmente  reduzidas  a  uma  mera  função  de

contemplação.”  Obstáculos,  ângulos,  curvas,  rampas,  barras,  batentes,  bancos,

piscinas vazias, praças abandonadas, quadras esportivas deterioradas. O impulso, a

aceleração, o salto, o deslize, o choque, a queda.

A busca do skatista é pelo desafio do equilíbrio em circunstâncias adversas; é

pela aderência quando o mais fácil - dizem as leis da gravidade - seria descolar; é

pela velocidade modulada que, fora do controle, pode fraturar; é pela vertigem. Seus

percursos errantes podem romper com a lógica urbanística hegemônica e desfazer

roteiros engessados. Ele intui que a experiência implica em estar aberto aos riscos,

em saber lidar com o acaso. Ele deseja os riscos e os acasos.

Para Berenstein Jacques:

A experiência errática, assim pensada como ferramenta, é um exercício de
afastamento voluntário do lugar mais familiar e cotidiano em busca de uma
condição de estranhamento, em busca de uma alteridade radical. O errante
vai  de  encontro  à  alteridade  na  cidade,  ao  Outro,  aos  vários  outros,  à
diferença, aos vários diferentes; ele vê a cidade como um terreno de jogos e
de experiências. (JACQUES, 2012, p. 22)

A errância então estaria em um estado de corpo que privilegia o desvio e a

apreensão da cidade no embate corporal, mas também no encontro lúdico, por vias

mais táteis do que aquelas planejadas pelos urbanistas. Chamo atenção para os

percursos errantes dos skatistas tendo em vista que a errância não acontece no

ponto  em que  se  inicia  um caminho  e  naquele  em que  se  chega  ao  fim,  mas

justamente no decorrer da linha, "nos entres e erros do caminho" (JACQUES, 2012,

p. 273), nos "dentros", "meios", intervalos, obstáculos, saltos, prolongamentos.

Parece-me que aqui despontam duas questões vigorosas: uma que se dá a

partir do conceito de errância (JACQUES, 2012), que tem incitado a pesquisa desde

a elaboração do projeto inicial,  e outra que surgiu  propriamente na pesquisa de

campo, no desenrolar dos encontros para a produção dos mapas-retratos, tendo se

evidenciado no processo de escrita. 
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1. Como a errância se manifesta no processo de criação - um desenhar e um

conversar  errantes  -  dessa série  de desenhos a dois  e  o que força  a  pensar  a

relação entre a experiência errática do skatista em seus percursos urbanos e as

linhas - e outras marcas gráficas - que evocam os mapas-retratos no papel? 

2. Qual a dinâmica de olhares que acontece no momento em que desenho o

rosto  do  outro  e  de  que  forma  esse  "olhar  para  um rosto  com a  finalidade  de

desenhar" é diferente de um "olhar sem essa finalidade"? Que estados específicos

de escuta e manuseio são ativados no olhar que deseja desenhar um rosto? Reparo

em  como  o  corpo  do  outro  se  põe  mais  consciente  de  sua  imagem  ao  ser

desenhado  e  percebo  que  cada  situação  de  encontro  insinua  uma  sutil

transformação em meu próprio traço, que é contaminado pelo espaço que criamos

entre nós e em torno de nós. Conversações: frases vagas sobre banalidades, sobre

rotas aleatórias e acontecimentos vividos na cidade; sentimentos que surgem com o

peso do outro, a sua presença repercutindo em nós; trocas de olhares suspensos,

aqueles curiosos e risonhos e constrangidos e mudos e esquecidos do tempo.

1.3 Estrutura óssea

Neste texto, optei  por criar  três capítulos. O primeiro,  “Sugerir  limites num

campo vasto: minha história com o desenho”, deu-se após a pergunta lançada por

minha orientadora,  Deisimer  Gorczevski  -  o  que é o desenhar  para você? Esse

capítulo se debruça sobre as várias noções de desenho que foram me ocorrendo ao

longo da vida e de como converso com alguns autores que me ampliam os sentidos

do verbo desenhar. 

O segundo capítulo, “Conversar, por uma cartografia de percursos errantes na

cidade”, trata inicialmente a proposta de cartografia utilizada na pesquisa. Expõe o

conceito de “conversar”, desenvolvido por Humberto Maturana (1988) e em seguida

apresenta  micronarrativas  autobiográfcas  que  compõem  uma  paisagem  muito

diversa e subjetiva para o verbo, também compreendido aqui como modo de operar

no exercício do cartógrafo. 
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A partir do tópico intitulado “Crazy Game”, trago de fato alguns mapas-retratos

produzidos durante a pesquisa, assim como relato minha aproximação gradual de

um  dos  ambientes  bastante  frequentados  pelos  jovens  skatistas  que  passei  a

observar. Discuto modos de habitar a cidade com o skate e os percursos errantes

estimulados por essa relação.  

No  tópico  “Mapas  de  aventuras  na  cidade”,  aproximo  mapa,  percurso  e

espaço urbano para  pensar  em maneiras  de vivenciar  as  cidades e  narrar  com

liberdade  essas  experiências.  Em  “O  movimento  dos  corpos  errantes”,  discorro

sobre corpografia urbana (BRITTO e JACQUES, 2015) e coreopolítica (LEPECKI,

2012). Em seguida, trato os mapas-retratos como desejo de encontro com o outro.

O terceiro capítulo é dedicado à aparição de Luciano, ao meu encontro com

ele e à ideia de olhares suspensos que emergiu durante a produção de seu mapa-

retrato.  Crio  tópicos para tentar  narrar,  de forma mais ou menos organizada,  as

experiências que vivemos juntos. Aqui, a meu ver, a cartografia que vinha sendo

composta parece encontrar um ponto nevrálgico, uma razão de ser.

Por  fim,  no  capítulo  "Costuras  inacabadas",  trato  de  questões  que  me

pareceram importantes na composição geral da pesquisa, mas que, no entanto, não

haviam sido  aprofundadas nos capítulos  anteriores.  O texto  deixa  margem para

alguns saltos. Levanto pensamentos que ficaram em aberto, tento encontrar linhas

que se perderam e algumas que deram nós para compreender meu próprio modo de

realizar e escrever cartografia.  

Devo sinalizar que, ao longo do texto, apresento vários desenhos meus, a

maioria  realizada  em  parceria  com  alguém  próximo,  sem  relação  direta  com  a

pesquisa aqui proposta. Contudo, trazê-los espalhados pelos capítulos me pareceu

importante  porque  eles  também  "contam"  meu  percurso  criativo,  não  enquanto

elementos ilustrativos, acessórios ao texto, mas como outra possibilidade de compor

afeto e pensamento com a linha.

Em alguns momentos, me utilizo do itálico com o propósito de enfatizar algum

conceito ou simplesmente de dar um tom diferente à oração. Esclareço esse uso

desde já para que não haja confusões quanto à aplicação correta das regras da

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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Figura 7 - Da série "Quando não vi você chegar"

Fonte: Acervo pessoal 
(Desenho sobre Fotografia de Rodrigo Colares. 2015/2016)

Figura 8 - Da série "Quando não vi você chegar"
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Fonte: Acervo pessoal 
(Desenho sobre Fotografia de Rodrigo Colares. 2015/2016)

2 SUGERIR LIMITES NUM CAMPO VASTO: MINHA HISTÓRIA COM O DESENHO

Eu já  era míope e desenhava sereias.  De longe,  as pessoas eram turvas

densas cores borradas e eu precisava enxergar seus rostos. Precisava olhá-las de

perto,  encontrar  contornos,  definir  pontos  de  luz  e  áreas  de  breu.  Se  me  era

permitido, tocava-lhes a face e tentava entender com as mãos essa porção de pele,

músculos, ossos, dentes e vasos que parecem dizer muito de nós, antes mesmo de

escolhermos as palavras. Meu olho, minha mão: uma relação intrínseca à noção do

desenhar.

As  duas  definições  da  pintura,  pela  linha  e  pela  cor,  pelo  traço  e  pela
mancha, não coincidem exatamente, pois uma é visual e a outra é manual.
Para qualificar essa relação entre o olho e a mão, e os valores pelos quais
passa essa relação, não basta dizer que o olho julga e as mãos operam. A
relação entre a mão e o olho é infinitamente mais rica e passa por tensões
dinâmicas, inversões lógicas, trocas e vicariâncias orgânicas [...]. O pincel e
o cavalete podem exprimir uma subordinação da mão em geral, mas nunca
um pintor se contentou com o pincel. (DELEUZE, p.155, 2007)
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É que também vemos com mãos e tocamos com olhos. Essa “visão háptica”3,

que denuncia a dimensão tátil do olhar, me faz pensar nos rostos que desenhei e

sigo  desenhando,  pois  todos eles  tratam-se de rostos  que de algum modo quis

conhecer como quem apalpa e come com os olhos. O desenho tem início aqui. 

Edith Derdyk (1988) sinaliza que o desenho como marca gráfica, entendido

de forma ampla, está em toda parte: as linhas da palma da mão, a silhueta de uma

serra, as crateras da Lua, os galhos de uma árvore seca, as curvas de ondas que se

quebram em série na praia, as marcas de pneu no asfalto, um arranhão na pele, o

contorno das nuvens, um rastro de fumaça no céu, os limites do paredão de prédios

que recortam a paisagem urbana, a fiação elétrica, a linha do horizonte, a disposição

de uma constelação no espaço sideral.

Acompanhar os caminhos de uma linha nos leva a conceber o mundo inteiro

como que desenhado. Foi essa a sensação que tive, ao ler o texto "As linhas da

mão", de Júlio Cortázar:

De uma carta jogada em cima da mesa sai uma linha que corre pela tábua
de pinho e desce por uma perna. Basta olhar bem para descobrir que a
linha  continua pelo  assoalho,  sobe pela  parede,  entra  numa lâmina que
reproduz  um  quadro  de  Boucher,  desenha  as  costas  de  uma  mulher
reclinada num divã e afinal foge do quarto pelo teto e desce pelo fio do pára-
raios até a rua. Ali é difícil segui-la por causa do trânsito, mas prestando
atenção a veremos subir pela roda do ônibus estacionado na esquina e que
vai até o porto. Lá ela desce pela meia de náilon da passageira mais loura,
entra no território hostil das alfândegas, sobe e rasteja e ziguezagueia até o
cais principal, e aí (mas é difícil enxergá-la, só os ratos a seguem para subir
a bordo) alcança o navio de turbinas sonoras, corre pelas tábuas do convés
de primeira classe, passa com dificuldade a escotilha maior, e numa cabine
onde um homem triste bebe conhaque e ouve o apito da partida, sobe pela
costura da calça, pelo jaleco, desliza até o cotovelo, e com um derradeiro
esforço se insere na palma da mão direita, que nesse instante começa a
fechar-se sobre a culatra de um revólver. (CORTÁZAR, p. 89, 2009)

3 Termo retomado por Deleuze, em “Francis Bacon - Lógica da sensação” (2007), para definir uma
visualidade que não teria mais relação de subordinação com o tato e que encontraria em si mesma
uma medida peculiar do toque. 
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Linhas  que  caminham,  constroem  paredes,  separam  objetos,  circundam

pernas e que também desejam,  que parecem conectar,  que querem trazer  para

perto. No texto "Os caminhos do desejo", de Flavio Di Giorgi, percebi como a palavra

"desejo" pode ressoar em "desenho".  O autor  conta que,  em Roma, após a era

clássica,  havia  duas  expressões  em  latim  bastante  utilizadas  que  originaram  o

vocábulo  "desejo",  no  português,  e  neste  continuam a  repercutir.  Considerare e

desiderare. Ambas trazem em si os termos sidus, sideris: astro, estrela. Considerare

significava,  em  momentos  delicados,  de  grandes  dúvidas  e  angústia,  consultar

alguém que, ao olhar para os astros e relacionar a posição destes com a situação da

pessoa  confusa,  poderia  lhe  dar  algum  norte  sobre  acontecimentos  futuros.  Já

aquela  pessoa  que  decidia  não  mais  consultar  os  astros,  desacreditando  de

qualquer ideia de destino, estava a desiderare. 

Então, Di Giorgi afirma que “desejar, na sua origem, quer dizer: desistir de

olhar  os  astros,  desistir  de  especular  sobre  o  futuro,  com  grande  realismo

reconhecer que você não tem o que quer (...)" (GIORGI, p. 133, 1990). O desejo que

move aquele que desenha, que dá sinais de querer chegar perto daquilo que talvez

não possa tocar. Para Chnadeirman, depois do século XVI, desenho "passa a ter a

ver com signo de Deus, algo que faz a mediação entre Deus e o mundo. Ou seja, o

desenho traz os astros para o mundo." (CHNADEIRMAN, p. 294, 2007) 

2.1 Sertão Central

Quando criança e adolescente, vivi no Sertão Central do Ceará, residindo em

Quixadá e percorrendo com frequência as estradas que interligavam Quixeramobim,

Senador  Pompeu,  Mombaça  e  Pedra  Branca.  A  paisagem  me  parecia

predominantemente plana, coberta por arbustos espinhentos e outras vegetações de

pequeno  porte,  cuja  superfície  variava de um cinza  morto  pós-queimada,  ocres,

marrons avermelhados a pequenos trechos verdejantes nas repentinas áreas de

vale e brejo. Lembro também que uma serra e outra irrompiam tímidas no terreno,

talvez os únicos tons azulados da paisagem que ainda não eram céu.
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O sertão em que eu vivia era muito extenso e aberto, cheio de grandes blocos

de  pedra  que  pareciam ter  sido  arremessados  há  centenas  de  anos  por  algum

gigante.  Na  cidade  de  Quixadá,  estávamos  rodeados  por  eles,  os  monólitos.  O

horizonte que eu fitava - ao sair da escola, ao caminhar para a bodega do quarteirão

izinho ao de minha casa, ao passear de bicicleta em direção ao Açude do Cedro -

era inteiro entrecortado por pedaços de rocha que desenhavam camadas de linhas

irregulares sem fim.

Com os declives acidentais do terreno e os óculos balançando sobre o nariz,

eu aprendia a correr  por vezes descalça,  a contragosto de mamãe, e corria até

morrer  de  sede  ou  ferir  o  pé  num  rastro  de  mandacaru.  Olhar  a  silhueta  dos

monólitos, mesmo imóveis, era como olhar as nuvens. Uma determinada formação

rochosa em alguns segundos transformava-se em enorme tartaruga. Outra pedra se

fazia em rosto por demais sério para que nele eu pudesse fixar o olhar por muito

tempo. A luz excessiva, o calor e o vento desenhavam as pedras, num processo de

erosão, e com essas pedras eu desenhava involuntariamente figuras que foram aos

poucos habitando meu imaginário. 

Daquela  época,  mamãe  guardou  alguns  de  meus  desenhos  em  folhas

avulsas e um livrinho que entreguei ao final do ano de alfabetização na escola. Há

sereias em todos eles, meninas com rabo de peixe, cabelos compridos, magrinhas

como meus irmãos e eu. Papai dizia risonho que, se tivéssemos calças listradas,

bastaria uma só listra vertical em cada perna, de tão finos que éramos. Então eu me

imaginava como a letra "i" cursiva, bem no meio de meu nome, Raisa. Comprida,

fininha, um tanto frágil, um tanto sapeca. Raisa, uma linha veloz apontando para

cima, avistando a possibilidade de depois fazer o caminho de volta e, dessa vez,

dobrar para outro lado.

No alpendre de minha casa, quando a família se reunia após o jantar, papai

sempre tinha uma história de assombração ou de mistério para contar a mim e meus

irmãos e assim nos manter um tanto quietos à sua volta dentro da rede. Surgiam

personagens estranhos e às vezes engraçados em suas narrativas e eu me punha a

desenhá-los na cabeça. Como seriam seus narizes e a cor de seus dentes? Que

gestos dançavam com a mão e como se alongava a sombra de seus corpos ao final

da tarde? 
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A atividade daquele que desenha é a de ir adiante, a fabular: do ponto branco

no papel pardo à lua, da linha diagonal ao pé da montanha, da garatuja escura aos

pelos da axila. Desenhar era criar no pensamento a morada de um bicho por detrás

da serra mais alta,  um rabo de peixe para a menina ruiva que foi  tomar banho

sozinha  no  açude,  o  par  de  asas  para  o  jovem  padre  italiano  que  cuidava  da

biblioteca do bairro.

Eu começava a  compor  uma história  de  amor  protagonizada  por  uma de

minhas sereias e então me via diante de um problema: como desenhar os meninos-

peixes,  os  rapazes-peixes,  enfim,  os  "sereios"  pelos  quais  minhas  personagens

apaixonar-se-iam? A questão é que, aos seis anos, eu dizia não saber desenhar

homens. Frustrada por esboçar apenas figuras disformes que não me convenciam

enquanto rapazes do mar, pedi ajuda a meu pai, que me fez um belo desenho do

perfil  de  um  jovem  sereio,  cujos  braços  musculosos  contraíam-se  na  altura  da

cintura e cuja cauda eu mesma desenhei em seguida. No desenrolar da história,

precisei  apresentar  o  personagem masculino  mais  vezes  e  papai  foi  novamente

convocado.  Era  engraçado perceber  que ele  repetia  sempre o mesmo desenho:

rosto e tronco de perfil, traços marcados, braço esquerdo destacando o bíceps, num

ângulo de noventa graus com os quadris.

"Papai,  você  só  sabe  fazer  esse  desenho?"  Ele  dizia  que  sim,  entre

gargalhadas.  Desenhar  era  inventar  brincadeira.  O  desenho  que  ele  fazia  para

ilustrar minha história, ao longo das páginas, era o mesmo, contudo, havia uma linha

que por vezes descia mais torta e o nariz então já era outro, ou a curva do pescoço

se alargava e o trapézio se mostrava mais forte que o anterior, ou o topete se erguia

no alto da testa numa sutil espiral que eu não havia notado antes. Dessa forma, o

mesmo desenho era, na verdade, sempre outro. 

  

Figura 9 - Desenho com meu pai.
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Fonte: Acervo pessoal 

2.2 Fortaleza

Aos quinze anos, vim morar em Fortaleza, capital do Estado. A cidade, que eu

conhecia  de  relance  nas  férias,  era  sinônimo  de  praia,  dunas,  prédios  altos,

avenidas largas e viadutos. A linha do horizonte, antes contornando aglomerados de

rocha em Quixadá,  agora  se  desenhava com o perfil  dos  prédios  em Fortaleza.

Descer os viadutos de carro ou ônibus me causava aquela sensação esquisita na

boca do estômago e eu adorava. Isto era a cidade grande: o meu corpo trêmulo

equilibrando-se de pé sobre o canteiro central da avenida, os braços oscilando, no

exato instante em que passavam ônibus pelas duas vias em direções opostas, a

poucos palmos de mim. O ar se deslocava com força ao meu redor e eu sobrevivia,

numa delgada faixa no meio deles. Ainda hoje, quando sou levada a pensar sobre

essa cidade, é essa imagem, esse desenho que me aparece.

No novo colégio, bem maior e cheio de gente, desenhar tornou-se tática de

paquera. Sem saber muito como puxar conversa, eu chegava para um menino de

quem gostava e lhe dava um desenho de seu rosto, que era a maneira de declarar o

meu  amor.  Uns  entendiam,  outros  não,  terceiros  fingiam não  entender,  mas  eu

gostava do exercício de olhar apenas para um rosto e amá-lo para sempre ao longo

daquele dia. 



38

Vasculhando a memória, surgem várias manifestações do desenho:

A minha mão afundada na areia da beira do açude e essa mesma porção de

areia depois que minha mão decolou.

As ramificações de galhos secos na roça em que meus avós adentravam para

buscar lenha.

O emaranhado de antenas e fiações elétricas suspenso na cidade.

As mechas descoloridas de um menino a ondular no vento após o banho de

mar.

Os arcos que fazem os viadutos.

As rugas que se acentuam depressa em volta de algumas bocas.

O pescoço comprido dos rapazes por quem me apaixonei. 

As cicatrizes no braço que um deles nunca me mostrou.

2.3 A Linha

A liberdade da linha entusiasma e nos faz criar percursos abertos no espaço,

para os quais muitas vezes não vislumbramos ponto de chegada. O artista Ayao

Okamoto, ao estudar seus próprios cadernos de desenho, evidencia que:

O desenho está sempre presente nas beiradas, nas terminações, no centro,
nos espaços, nos limites, dando formas, mesmo que incompletas. Sempre
há  possibilidade  de  uma  continuidade,  de  um  prolongamento,  de  um
redesenho, partindo de um deslocamento do traço ou de um acidente de
percurso, erro de direção da linha, sinuosidade involuntária ou não. É uma
duração da ação. Cortando, rasgando, colando, juntando os lados opostos,
o desenho ainda insiste em querer ser algo interminável. (OKAMOTO, 2009,
p. 191)
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Ainda que o desenho insista em se manter inacabado, sempre passível de

um desdobramento, desenhar também é sugerir limites num campo vasto, é dar

contorno às coisas. Tendo em vista a infinitude de possibilidades no espaço em

branco  do  papel,  a  linha  precisa  tomar  decisões  e  faz  notar  formas  que  se

destacam de um fundo até então inexistente. A linha, a mancha borrada, o ponto,

enfim,  a  marca  gráfica  instaura  planos,  volumes,  texturas,  sombras,  toda  uma

ficção que antes talvez se confundisse com um nada: o absoluto branco de luz.

Desenhar é perder o medo diante do "tudo é possível". Riscar arriscando. Desenhar

é errar, pois que a linha surpreende até mesmo àquele que supunha, na firmeza do

traço,  tê-la  sob  controle.  Vale  citar  Edith  Derdyk  (1994,  p.  43),  num  trecho

inspirador:

Numa sociedade em condições precárias de sobrevivência cultural como a
nossa, o desenho nos aponta uma grande vantagem: basta ao artista um
lápis e um papel e eis o seu tratado. Neste sentido, o desenho funciona por
suas  mínimas  exigências  de  concretude  material,  como  uma  arma  de
combate,  instrumento  de  guerrilha,  a  arte  do  mínimo,  a  arte  da
sobrevivência.

Deleuze propõe pensar o branco inicial da tela ou do papel como um branco

do cheio e não do vazio. Virtualmente, esse branco está poluído de coisas as mais

diversas  que  carregamos  conosco  e  aquelas  mesmas  que  habitam  os  espaços

físicos onde nos encontramos com a tela. Para o autor: 

É um erro acreditar que o pintor esteja diante de uma superfície em branco.
A crença figurativa decorre desse erro. Com efeito, se o pintor estivesse
diante  de  uma  superfície  em branco,  poderia  reproduzir  nela  um objeto
exterior que funcionaria como modelo. Mas não é isso o que acontece. O
pintor tem várias coisas na cabeça, ao seu redor ou no ateliê. Ora, tudo o
que ele tem na cabeça ou ao seu redor já está na tela, mais ou menos
virtualmente, mais ou menos atualmente, antes que ele comece o trabalho.
Tudo isso está presente na tela, sob a forma de imagens, atuais ou virtuais.
De tal forma que o pintor não tem que preencher uma superfície em branco,
mas sim esvaziá-la, desobstruí-la, limpá-la. (p.91, 2009)
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Figura 10 - Da série "Quando não vi você chegar"

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 11 - Da série "Quando não vi você chegar"

Fonte: Acervo pessoal.



41

2.4 O Rosto

Mas o meu desenho teve sempre uma fixação: olhar o rosto do outro. Porque

esse olhar já era desenho. Não era exatamente o traçado depois de pronto no papel

que  mexia  comigo,  mas  o  exercício  de  observar  com  determinada  paciência  e

encanto toda a geografia de um rosto que mais tarde eu tentaria fazer em linhas e

borrões. Pergunto-me para quais rostos tenho sido atenta ao longo da vida.

O rosto de alguns colegas de sala de aula, os quais eu podia olhar, mas de

forma  enviesada,  tateando  um  bom ângulo  sem levantar  suspeitas.  O  rosto  de

meninos mais velhos que jogavam futebol durante o recreio e depois caminhavam

para o banheiro com as bochechas vermelhas e o suor  escorrendo pelo bigode

recém crescido.  O  rosto  de  alguns  professores  do  Ensino  Médio,  que  afinal  de

contas já estavam ali diante da turma para serem dilacerados. O rosto de padres

italianos que viviam no Santuário Rainha do Sertão, no alto do Morro Urucum, e

celebravam a missa cantando com um português de diferente pronúncia, com seus

lábios já um tanto queimados pela luz de Quixadá. O rosto de Kurt Cobain4 e seu

semblante triste impresso nos pôsteres das bancas de revistas e transmitido pela

MTV no acústico gravado pouco antes de sua morte. O rosto de Elliott Smith5, nos

closes dos vídeos em que ele cantava para pequenas plateias e sorria tímido, ao

errar repetidas vezes a letra de suas canções. O rosto de rapazes que namorei à

distância, vistos através da  webcam, em imagens de baixa resolução. O rosto de

jovens com seus skates que transitam à contramão pela cidade.

4 Cantor e compositor, integrante da banda Nirvana (1987-1994), da qual também era guitarrista, Kurt
Cobain (1967-1994) tornou-se um ícone juvenil da geração de músicos de rock alternativo batizada
pela mídia norte-americana de "grunge", sujo. 
5 Era músico multi-instrumentista norte-americano, conhecido pela melancolia de suas canções, que
abordavam temas como a relação com drogas,  os relacionamentos amorosos e a solidão.  Elliott
(1969-2003) se popularizou ao ter algumas de suas composições incluídas na trilha sonora de filmes
do cineasta Gus Van Sant. 
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No conto “A aventura de um fotógrafo”6, Ítalo Calvino narra um trecho da vida

de Antonino, personagem que, ao dedicar-se à atividade da fotografia, apaixona-se

por Bice e resolve fotografá-la incansavelmente. Por detrás do corpo da câmera, ele

a dirige numa certa tarde e ela põe os olhos na direção do aparelho. 

Antonino sentiu a visão dela lhe entrar pelos olhos e ocupar todo o campo
visual, tirá-lo fora do fluxo das imagens causais e fragmentárias, concentrar
tempo e espaço numa forma finita. (CALVINO, p. 61, 2011) 

Que está a acontecer aqui? Que relações se estabelecem entre o fotógrafo e

o fotografado, quando este último libera o primeiro do fluxo das imagens causais e

fragmentárias?  Que  cumplicidade  deve  existir  entre  os  dois  para  que  tempo  e

espaço se unam numa forma finita? 

Antonino passa a agir como se tivesse o objetivo muito claro de retratar Bice

de todas as formas que lhe são possíveis. Segundo ele, o fotógrafo deve escolher

apenas uma pessoa - ou um objeto ou uma paisagem - e fotografá-la ao longo da

vida, buscando capturar todos os instantes, inclusive e especialmente aqueles em

que o retratado não está mais consciente de sua própria imagem, absorto em algo

que lhe tire total atenção, numa espécie de solidão profunda.     

Desenhar um rosto e chamar esse desenho de "retrato" me faz sentido não

por entender que a imagem produzida deve apresentar estreita semelhança com o

rosto do desenhado, mas por reconhecer que muitas vezes há algo de intenso e

especial na relação de olhares entre quem desenha e quem é desenhado, relação

essa que me faz lembrar a fixação que Antonino sente em relação a Bice. Nesse

caso, o desenho começa na vontade urgente de desenhar um tal rosto, depois na

atenção que se dá a ele e, em seguida, na maneira pela qual o desenhista se detém

a inventá-lo, com dispositivos e recursos gráficos dos quais se serve no momento,

com  suas  memórias  recorrentes,  com  seu  corpo  afetado  a  cada  segundo  pela

presença do corpo do outro (o desenhado) e com variações de luz, som, odores e

clima do espaço em que se encontram.   

6 Do livro “Os amores difíceis” (2011, Companhia das Letras, p.51 a p.64)
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Como se deixar caminhar na errância da linha e fugir de esquemas formais

cansados, de imagens fracas? Diante de um rosto vivo, carregado e único, quero

poder  desenhá-lo  na  errância.  Quero  poder  olhar  para  ele  demoradamente  sem

apresentar justificativas. Quero poder escolher que linhas vão compor a parte funda

embaixo dos olhos, mesmo que eu não saiba por onde essas linhas poderão me

levar. Quero deixar me levar com elas na duração do traço, na pressão modulada do

atrito  da  caneta  com o  papel,  atrito  dos  meus  olhos-mãos  com  os  olhos-mãos

daquele que desenho e que, por sua vez, me desenha de volta num zigue-zague

sinuoso, um campo minado.

Figura 12 - Da série “Quando não vi você chegar”.
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Fonte: Acervo Pessoal.

2.5 Desenho, velocidade, skate 



45

De acordo com Ferrari Martins (2007), do vocábulo italiano disegno, derivam

dessein,  em  francês,  diseño,  em  espanhol,  design,  em  inglês  e  desenho,  em

português. Todos esses termos – e mais largamente no português e no italiano –

denotam não só a ação de produzir marcas gráficas numa superfície, mas também a

ideia  de  afigurar-se  na  imaginação,  planejar,  designar,  projetar.  Segundo  Mirian

Celeste Martins (2007, p. 266), "a palavra 'desenho', como designo, está conectada

com traçado, risco, projeto, plano; com forma, feitio, configuração." É como se mais

importasse ao desenho a sugestão geral  de uma figura ou uma ideia,  do que a

exibição de seus detalhes e a exagerada descrição de seus pormenores. 

A linha é o elemento fundamental  do desenho.  Enquanto nos deslocamos

pela  cidade  -  atravessando  ruelas  a  pé,  cruzando  bairros  inteiros  nos  ônibus

municipais,  seguindo  a  calçada  das  grandes  avenidas,  pedalando  um  tanto

assustados em busca das poucas ciclovias de Fortaleza, desafiando o vento sobre

os patins no calçadão da beira-mar ou mesmo por entre os carros numa motocicleta

em pleno engarrafamento na BR -, estamos a traçar linhas imaginárias pelo espaço

urbano.  Essas  linhas  formam  espécies  de  teias,  emaranhados  muitas  vezes

confusos que rareiam em determinados pontos e, em outros, dão nós, aglutinam-se.

Trata-se de um mapa de percursos, um desenho.

Nas leituras que fazemos acerca do tema, coletamos uma porção de termos

que se repetem e parecem quase sempre descrever o desenho de modo a levá-lo à

condição de algo fluido e passageiro, tais como: precário, ágil, frágil, móvel, fugaz,

transitório;  rascunho,  índice,  esboço.  Essa  espécie  de  natureza  dinâmica  do

desenho, por vezes ligada àquilo que insinua movimento breve, torna-o bastante

acessível  no  sentido  de  sua  praticidade  e  também  o  inclina  às  atividades  do

bailarino, do praticante de Le Parkour, do surfista, do skatista. A linha movediça do

traçado, a velocidade.



46

Eu não tenho carro  e não sei  dirigir.  Desloco-me basicamente  de ônibus,

bicicleta ou a pé. Lembro-me de gostar de fazer longas caminhadas e de correr

desde  pequena.  Costumava  me  imaginar  com  braços,  pernas  e  pés  muito

compridos. Em todas as corridas da escola, eu estava presente, eufórica. Se o vento

soprasse na minha direção, eu voaria. Conheci a velocidade apostando corrida com

meninas e meninos das ruas vizinhas à que eu morava. Mais tarde, surgiram os

patins. Não era à toa que meus joelhos viviam esfolados, tantas eram as quedas e

os tropeções. Um dos cheiros que guardo da infância é justo este: o do meu joelho

inflamado, aquele odor meio purulento, a pele avermelhada e quente ao redor da

ferida.  O  prazer  da  velocidade  implicava  na  exposição  do  corpo  ao  risco  de

ferimentos, escoriações, lesões. Nisso a criança não deve pensar muito, tendo em

vista sua necessidade de explorar as possibilidades do corpo, os seus limites. 

Parece  que,  quando  a  gente  cresce,  fica  proibido  de  correr

desenfreadamente. Andar apressado pode, mas correr não. A impressão que se tem

é que, caso um adulto saia por aí correndo, sem tênis e roupas esportivas, logo será

chamado de louco. Então perdemos um pouco a sensação de velocidade no corpo

solto, das pancadas de vento na cara, da vertigem subindo pela barriga até o alto do

peito.  O  desejo  de  tudo  isso  emergiu  ao  observar  os  meninos  e  as  meninas

deslocando-se com o skate em Fortaleza. A ação de olhar para eles, desenhistas do

espaço  urbano,  e  acompanhar-lhes  o  itinerário  com os  olhos  me convocava  ao

desenho. Então me dei conta da minha condição também de skatista, que em vez de

manobrar  um estreito  objeto  de  madeira  acoplado  a  rodinhas,  manobrava  lápis,

pincéis e canetas.

Figura 13 - Da série “Quando não vi você chegar”.
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Fonte: Acervo Pessoal.
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Figura 14 - Da série “Quando não vi você chegar”.

Fonte: Acervo Pessoal.
(Desenho sobre Fotografia de Bruno Di Lullo. 2015/2016)
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Figura 15 - Da série “Quando não vi você chegar”.

Fonte: Acervo Pessoal.

(Desenho sobre Fotografia de Rodrigo Colares 2015/ 2016)
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3 CONVERSAR, POR UMA CARTOGRAFIA DE PERCURSOS ERRANTES NA 
CIDADE

Figura 16 - Diagrama para o “conversar”.

Fonte: Acervo pessoal.
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A  cartografia  como  possibilidade  de  pesquisa-intervenção  auxilia  no

desenvolvimento de processos criativos em arte que se dão de maneira partilhada,

levando em consideração a liberdade para  se  lançar  diversos modos de operar,

contanto  que  se  esteja  em  sintonia  com  “atmosferas,  ritmos,  velocidades  e

intensidades” (KASTRUP e PASSOS, 2013, p. 276) que dão forma às paisagens.

Cartografar exige habitar um território, construir coletivamente, dar lugar à dimensão

da  experiência,  da  intuição  e  do  cuidado,  desfazendo  hierarquias  que  instituem

sujeito e objeto, agentes e atores. 

Instiga-me a ideia de cartografia apresentada por Virgínia Kastrup e Regina

Benevides de Barros para pensar táticas de criação da série de desenhos, aqui

chamados de mapas-retratos. Esses autores apresentam pistas da cartografia como

espécie de método para acompanhar processos, mas método que não se encontra

pronto ou gerador de um modelo pré-definido, e sim como um modo de atuar a ser

configurado por cada caso específico.

Trata-se  de  um  método  processual,  criado  em  sintonia  com  o  domínio
igualmente  processual  que  ele  abarca.  Nesse  sentido,  o  método  não
fornece  um  modelo  de  investigação.  Esta  se  faz  através  de  pistas,
estratégias  e  procedimentos  concretos.  A pista  que  nos  ocupa  é  que  a
cartografia,  enquanto  método,  sempre  requer,  para  funcionar,
procedimentos concretos em dispositivos. (KASTRUP e BARROS, 2012, p.
77)

A cartografia colabora com o pensamento do meu próprio modo de pesquisar,

não só por conta da proposta de criação de mapas-retratos, mas principalmente por

seu  aspecto  experimental  e  por  se  assumir  enquanto  intervenção,  o  que,  nas

palavras de Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros: 

(...)  exige  do  cartógrafo  um mergulho  no  plano  da  experiência,  lá  onde
conhecer e fazer se tornam inseparáveis, impedindo qualquer pretensão à
neutralidade  ou  mesmo  suposição  de  um  sujeito  e  de  um  objeto
cognoscentes prévios à relação que os liga. (BARROS e PASSOS, 2012, p.
30)

Assim, passamos a habitar territórios que não habitava anteriormente, para

observar, participar, transformar e ser transformado.
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Essa noção de cartografia,  como muito  bem diz  Ana Clara Torres  Ribeiro

(2012, p. 9), é "construção do espaço realizada pelo sujeito, pelo ator e pelos gestos

dele". Neste caso, são os gestos do skatista ao percorrer a cidade e ao inventá-la

como  mapa-retrato.  Para  Ribeiro,  interessa  a  cartografia  da  ação,  não  uma

cartografia social, pois a social  faria referência aos indicadores de desigualdades

sociais, enquanto a primeira se daria com "a construção dos espaços pelos gestos".

(RIBEIRO, 2012, p. 9). Ressaltando a importância desse sujeito da cartografia da

ação, que aqui evocamos no jovem skatista, Ribeiro afirma:

A cidade viva e experimental, e plena de rugosidades, não morreu. Apesar
dos impactos da crise societária, esta cidade permanece ativa na tessitura
do cotidiano.  Daí  a  importância  do reconhecimento da ação possível  ao
sujeito social. É este o sujeito da cartografia da ação, que habita (e produz)
território usado. Sem esta cartografia, viabiliza-se a afirmação de leituras da
experiência  urbana  que,  em vez  da  negociação,  propõem idealmente  a
rendição (ou eliminação física) dos muitos outros. (RIBEIRO, 2012, p. 66)

No cotidiano, percebo que há um discurso recorrente sobre a juventude atual

que a descreve como “autista”, uma postura do jovem muitas vezes relacionada ao

uso  que  seria  exagerado  de  novas  tecnologias  e  suas  possibilidades  de

comunicação  como  os  aplicativos  de  celular  e  bate-papos  online.  Até  mesmo

estando  fisicamente  próximas  umas  às  outras,  as  pessoas  optariam  por  se

comunicar através desses meios, o que, em determinados casos, supostamente

poderia enfraquecer as potências do encontro, as trocas íntimas, o arrepio. Esse

“estado de autismo” parece ser constantemente incorporado às reflexões sobre o

jovem  contemporâneo,  as  quais  tendem  a  percebê-lo  como  apático,  vazio

politicamente,  alienado e passivo.  Práticas como as proporcionadas pelo skate,

principalmente  na  modalidade  street7,  que celebram a experiência  do  corpo  na

cidade  e  favorecem  o  estabelecimento  de  laços  de  amizade  entre  os  jovens,

contradizem tal discurso e apresentam o jovem enquanto agente lúcido e versátil

de  coreografias  informais  que  revigoram  o  espaço  urbano.  (COSTA,  COSTA,

SILVA, 2011)

7 Street skate é a prática do skate nas ruas, diferente daquela realizada em locais próprios, como os
skateparks, construídos especialmente para serem utilizados pelos skatistas. “Os streeteiros, como se
denominam os skatistas adeptos dessa modalidade, transitam pela cidade com um olhar apurado
para  certos  equipamentos  urbanos,  que  são  vistos  como  obstáculos  a  serem  superados”.
(MACHADO, 2012, p.  183).  No entanto,  é importante entender que os obstáculos são desejados
pelos skatistas, então, mais do que superá-los, o sentimento é de jogar com eles. Segundo Pedro P.
Ferreira: “Para skatistas, obstáculos não são objetos que impedem a passagem, mas objetos que
motivam e estimulam uma espécie de ‘ultra-passagem(...)” (2015, p. 13)
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Ao pensar coreografia na pólis, sou impulsionada por André Lepecki, em seu

texto intitulado "Coreopolítica e coreopolícia", a questionar os modos pelos quais o

urbanismo atua em coreopoliciamento, criando espaços para domesticar práticas

de tendências dissensuais e desviantes. 

Coreopoliciamento como implementação do insensato movimento insensível
que predetermina uma cinética do cidadão em que as relações movimento e
lugar, ou política e chão, são permitidas apenas se permanecem relações
reificadas, inquestionáveis, imutáveis, e que reproduzem o consenso sobre
o seu 'bom senso'. (LEPECKI, p. 55, 2012)

A construção de rampas e pistas de skate em locais públicos é sem dúvida

uma dessas formas de coreopoliciamento, pois o movimento dos skatistas passa a

ter uma área muito bem delimitada para acontecer. Fora dessa área, ele estaria, de

certa forma, fora do espaço que lhe foi legitimado. Portanto, interessa-me nesta

pesquisa,  mais  do  que  os  pontos  de  encontro,  os  percursos  errantes,  o  chão

considerado "não apropriado" para a prática, a reinvenção constante dos lugares

que habitam precariamente, forasteiros, deslizantes.

Para  Lepecki  (2012),  a  presença  da  polícia  na  cidade  compõe  certas

coreografias e a essa composição ele dá o nome de coreopoliciamento, termo que

citei anteriormente. O coreopoliciamento nos leva a crer que: 

(...) todo o movimento na urbe, por mais agitado que seja, não produzirá
nada mais do que mero espetáculo de um movimento que, antes de mais
nada, deve ser um movimento cego ao que o leva a mover-se. (LEPECKI,
p.55, 2012)

É justamente na contramão dessa coreografia imposta pelo policiamento (o

governo, a lei, o poder) que a errância se produz.

De  acordo  com  Jorge  Larrosa  Bondía  (2002,  p.  25),  “tanto  nas  línguas

germânicas como nas latinas, a palavra experiência contém inseparavelmente a

dimensão de travessia e perigo”. Nesse sentido, o sujeito do skate, protagonista da

experiência,  agente  da  coreopolítica,  atravessa  a  cidade,  reinventando-a,

subvertendo fluxos pré-programados, habitando arquiteturas obsoletas, vivenciando

o lúdico em espaços vigiados, escorregando e desafiando o corpo na paisagem de

asfalto e concreto.
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A cartografia que aqui se desenha não é apenas a série de mapas-retratos,

e sim todo o processo de criação que se dá na pesquisa, as táticas, os encontros,

as surpresas, tudo aquilo que não se planejou. O conceito de tática me parece

importante para fazer referência às experiências de errância na cidade, uma vez

que Jacques afirma: "A lógica errante acompanha a lógica da tática desviatória, a

lógica cega do corpo a corpo amoroso, que se opõe à lógica da estratégia, à lógica

do voyeur, que vê de longe e de cima." (JACQUES, 2012, p. 269)

Os  mapas-retratos  são  produzidos  com  táticas  de  observação  e

aproximação do outro - um jovem que se acopla à estreita superfície do skate,

cujas rodas escorregam e riscam percursos errantes no espaço urbano - para o

desenhar  em  parceria.  Tais  táticas  privilegiam  o  encontro,  a  conversa  e  a

manifestação  de  autonarrativas  erráticas  sobre  a  vida  na  cidade,  levando  em

consideração que "a lógica da tática segue uma narração ligada aos percursos, aos

itinerários, ao espaço vivido, ao passo que a lógica da estratégia relaciona-se aos

tradicionais mapas de cima." (JACQUES, 2012, p. 270).

O encontro produz o desejo e a cartografia só é possível no encontro, no

latejar de energias.  Sobre o verbo desejar,  Claudia Abbes Baêta Neves sublinha

que:

(...)  quando  uma  força  emerge,  ela  toma  a  dianteira  e  se  liga
inconscientemente a outra força e não a um outro, não a uma imagem. É
energia se ligando a energia, gerando uma forma de agir transversal, não
presa a hierarquias de sujeitos e objetos (Guattari  e Rolnik,  1986).  É no
encontro,  neste  meio  de  proliferação,  que  os  corpos  expressam  sua
potência de afetar e ser afetado. (NEVES, 2012, p 69)

Observo o outro na cidade, percebo a cidade sendo alterada pela presença

dele,  inquieto-me,  quero  percorrer  a  cidade  ao  seu  lado,  chego  até  ele,

cumprimento-o,  convido-o  a  desenhar  comigo,  ele  aceita  ou  não,  caso  sim,

perturbamo-nos um ao outro, nos reconfiguramos, passamos a conviver por tempo

indeterminado. Há um valor muito caro dado à amizade e à criação de elos no fazer

juntos desta pesquisa e, portanto, na vida de quem se propõe a esse fazer. 
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Deparar-me com Maturana,  declarando que amor é "a aceitação do outro

junto a nós na convivência" e que "sem amor, sem aceitação do outro junto a nós,

não  há  socialização,  e  sem esta  não  há humanidade"  (MATURANA e VARELA,

2011, p. 269), é poder apostar no encontro, na conversa e na convivência - ou no

encontrar, no conversar e no conviver, como enfatiza o pensador chileno - enquanto

norteadores para uma metodologia de pesquisa em artes que destaca a dimensão

ética e política do fazer artístico.

Inclino-me para os skatistas na perspectiva das trocas, tanto as ditas como

aquelas que pairam em silêncio. Após o encontro, já num ato solitário, ponho-me a

escrever.  Narro  em  primeira  pessoa,  estimulada  por  tudo  aquilo  da  experiência

recém-vivida  que ainda não sossegou -  a  poeira  suspensa.  Essa tal  poeira  que

impregnou em mim desencadeia a escrita, um processo muito caro ao trabalho do

cartógrafo,  que  necessita  dispor  em linguagem também as camadas  etéreas do

encontro, o “fora do texto”, os problemas relevantes, mas camuflados. Assim, sem

cartilha ou necessidade de precisão de dados, mas bastante tocada pela jornada a

que me ofereci,  é que aos poucos percebo a artista-pesquisadora-cartógrafa em

mim.   

Ao caminhar por Fortaleza, especialmente em bairros próximos ao Centro,

porção da cidade que percorro diariamente devido ao fluxo trabalho-casa-escola-

mãe-lazer-amigos, deparo-me com muitos jovens a passarem com seus skates. A

cidade,  essa categoria  um tanto  abstrata  do  espaço urbano que dividimos hoje,

parece mais  leve  na presença deles.  Ainda não tive  vontade de me dedicar  ao

aprendizado do skate nas ruas, mas sem dúvida poderia observar o itinerário desses

meninos por  horas ininterruptas.  Penso em como seria  desenhar um mapa para

cada trajeto que um deles realiza numa tarde ou simplesmente em desenhar-lhes o

rosto, considerando esse momento de muita  atenção e certa entrega como algo

talvez especial, descolado do retrato como fim, centrado no exercício do olhar. 
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Então proponho uma cartografia que se faz no encontro, desencadeada por

dois  verbos:  desenhar  e  conversar.  Tais  verbos  agem  juntos  intensamente  na

composição desta cartografia, cuja força motriz é o desejo de olhar para o outro - e

ser  olhada de volta  -,  na  crença de que esse gesto  simples  possa reinventar  a

relação com Fortaleza e seus jovens habitantes para produzir mapas inesperados,

retratos  em  desalinho,  cidades  a  serem  ouvidas.  Do  mesmo  modo  que  tentei

costurar  a  minha  relação  com o  desenhar  no  capítulo  anterior,  destacando  seu

caráter de fabulação e observação afetuosa, trarei a seguir alguns fragmentos de

autonarrativas de acasos e reflexões que me levam a pensar de forma ampla o

conceito de conversar. 

3.1 O verbo e as micronarrativas

O dicionário informa que conversar é antônimo de calar. Discordo, pois tantas

vezes  conversei  sem  me  expressar  por  palavras.  No  exercício  de  rememorar,

estabelecer conexões e escrever de maneira clara experiências de vida que foram

dando sentido àquilo que hoje entendo por conversar, vou reconfigurando o verbo. A

partir de situações íntimas, exponho nuances de coerência talvez difusa, mas que

auxiliam na constatação do método desta pesquisa que se propõe como partilha.  

3.1.1 Telepatia

Meu pai sempre apostou nas conversas. Conversando, resolveríamos tudo.

Lembro  que,  durante  minha  infância,  ele  realizava  frequentemente  viagens  a

trabalho. Antes de ir, reunia a mim e meus irmãos, numa época em que celular era

coisa rara, e dizia: "Caso precisem me falar algo com urgência, venham até esta

janela e olhem naquela direção. Pensem em mim e não tenham dúvidas de que

saberei. Estaremos a fazer telepatia."
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Esse momento se repetiu por alguns anos e, não sei bem quanto a meus

irmãos,  mas recorri  à  telepatia  inúmeras vezes.  Essa prática  da comunicação à

distância, mediada pela saudade, me ampliou a noção de conversar. É como se eu

pudesse ir  longe,  ainda que meu corpo estivesse acomodado à beira  da janela.

Havia  o  impulso  primeiro,  que  era  o  de querer  me comunicar  com alguém que

estivesse distante na forma física, mas próximo em pensamento. No entanto, fazer

telepatia era mais do que isso: era poder ouvir melhor a mim mesma. 

Conversar em telepatia me levou a respeitar profundamente as paragens de

solidão. Entre perguntas e afirmações que precisava transmitir  ao outro distante,

quais eram meus reais anseios? Que dúvidas ecoavam por dentro? Nesse ambíguo

movimento de ir ao encontro do outro, eu aproximava-me de mim8. 

3.1.2 Cadeiras na calçada

No tempo em que moramos no interior do Estado, foi graças a papai que tive

o prazer de experienciar por diversas vezes o momento “cadeiras na calçada”, para

muitos  contemporâneos  meus  de  cidades  mais  populosas,  um hábito  já  extinto.

Minha mãe preparava o chá, com plantas que havia no quintal.  A ação de levar

cadeiras à calçada, transformando aquele ambiente forasteiro da rua numa espécie

de extensão acolhedora da sala de estar,  de onde emanava o cheiro de capim-

santo, cidreira ou hortelã, por si só já convidava os passantes para alguns dedos de

prosa. 

Se  o  começo  da  noite  estivesse  muito  quieto  e  não  houvesse  ninguém

transitando por ali,  papai também podia permanecer sentado horas a fio, apenas

olhando  o  tempo.  Olhar  o  tempo  é,  em  outras  palavras,  deixar  o  pensamento

desaguar.  São  lances  de  solidão  em que  se  conversa  consigo  mesmo,  com as

próprias  memórias,  tanto  das  coisas  vividas  como  das  não  vividas,  porém

desejadas.  Mamãe  podia  fazer-lhe  companhia,  mas  às  vezes  preferia  assistir  à

telenovela.

8 Como o homem do navio que decide viajar em busca da ilha desconhecida, no conto de José
Saramago (O conto da ilha desconhecida; São Paulo: Companhia das Letras, 1998). À procura da
ilha que,  segundo declarações dos geógrafos do rei,  não podia  existir,  ele  estava na verdade à
procura de si mesmo. O personagem diz: “quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem
sou eu quando nela estiver, (...) Se não sais de ti, não chegas a saber quem és”.
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3.1.3 Mãe e pai

Ela, inclusive, gostava de dormir com a televisão ligada. Acho que o barulho

da TV preenchia-lhe algum vazio por nós ainda desconhecido. Dizia que detestava o

escuro, que a energia elétrica na casa de seus pais tardou a chegar. Então a maior

parte de suas noites, na infância e na adolescência, foi  à luz de lamparinas. No

ambiente  da  nossa  casa,  sua  voz  se  propagava  a  todo  momento,  mas  pouco

sabíamos  de  suas  preferências,  narrativas  de  juventude,  planos  frustrados,

aventuras amorosas. Ela evitava contar suas lembranças. 

Enquanto  isso,  era  comum  encontrarmos  papai  rodeado por  pequenos

grupos, encaminhando discussões ou a dar conselhos individuais. Assistindo a ele,

que era dado aos discursos, entendia que para falar era necessário também saber

ouvir.  Se  temos  sempre  muito  a  dizer,  não  possibilitamos  as  trocas.  Com forte

tendência à tagarelice, sigo admirando aqueles que escutam pacientemente. Para

de fato se conversar, há de se instalar uma espécie de canal antes, cuja construção

é  mútua.  Com alguns,  parece  mais  fácil  do  que  com outros.  Com minha  mãe,

aprender a construirmos juntas o canal é um desafio novo a cada dia.



59

Figura 17 - Da série “Quando não vi você chegar”.

Fonte: Acervo pessoal

3.1.4 Estilhaço

Na adolescência, ir para o sítio da família no início das férias escolares me

trazia uma secreta esperança. Talvez pudesse encontrar um primo mais velho, cujas

costas  nuas  e  "seladas",  como  dizia  minha  mãe,  eu  admirava  por  detrás  da

veneziana. Mal nos dirigíamos a palavra. 
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No alpendre largo da casa dos avós, circulávamos desencontrados, à espera

do acaso que nos injetasse uma coragem desconhecida. Gostava, sobretudo, de ver

a solidão nas suas pernas estiradas rentes ao parapeito  e no seu rosto pairado

sobre uma lembrança qualquer a que eu jamais teria acesso.

Houve uma despedida em que eu já me encontrava no carro, com a mochila

nas  costas  e  as  mãos  geladas.  Pude  cumprimentar  toda  a  família  antes  de  ir

embora, menos ele, que parecia ter sumido no cinza da roça. Papai acelerava em

direção à cancela, quando avistei meu primo a cavalo, do outro lado da cerca. 

Cruzamos o portão do sítio em rumos contrários, mas nos olhamos através do

vidro da janela, ambos na tentativa de equilibrar o sentimento entre a necessária

discrição e a consciência de que uma próxima vez, com sorte, só viria a se dar em

seis meses, nas férias seguintes.

Dois primeiros planos: a ponta do meu nariz colada ao vidro, a boca dele

semiaberta. A velocidade do carro que acelerava e a certeza de que nosso modo de

conversar prenunciava uma capacidade de estilhaçar o tempo.

3.1.5 Diego

Se não me engano, ele era dois anos mais novo que eu e nunca ouvi a sua

voz. Fazíamos curso de línguas aos sábados pela manhã. Eu estudava inglês e ele,

espanhol. No intervalo da aula, era sagrado: comprávamos pastel na cantina e nos

sentávamos  lado  a  lado  num  banco  do  pátio,  calados.  Muitas  vezes,  nossos

cotovelos se tocavam, mas não por ousadia e sim para cabermos no único pedaço

de sombra da árvore que balançava junto a nossos cabelos.

Diego tinha um jeito muito triste de se movimentar. Numa dessas manhãs de

sábado, ao final da aula, apoiamos as costas na mesma mureta que dava para a

avenida. Lá ficamos alguns minutos atentos aos carros que estacionavam, à espera

de nossas mães que nos levariam para casa. Entre nós, havia uma cumplicidade,

pois ele olhava minha mochila enquanto eu ia ao banheiro e eu guardava seu lugar

na fila da cantina sem que para isso precisássemos nos falar.



61

Nessa última manhã em que estive em sua companhia, minha mãe chegou

antes da dele. Entrei no carro sem olhar para trás. No mesmo dia, horas depois,

soube pela vizinha que Diego havia morrido na piscina infantil do balneário. Afogou-

se  após  um  ataque  de  epilepsia.  A mãe,  que  estava  sentada  a  alguns  metros

bebendo cerveja com as amigas, não percebeu a tempo. Fiquei em choque.

Revisitava incansavelmente o momento em que aguardávamos juntos nossas

mães. Tive a chance de lhe falar algo como "vamos ver um filme hoje à tarde?" ou

"mantenha-se longe das piscinas", mas ainda não havíamos chegado à fase das

coisas ditas pela boca. Foi então que decidi pular etapas e falar com ele. Desde

aquela primeira noite após sua morte e até hoje, com exceção das ocasiões em que

durmo muito bêbada ou desmaio de cansaço, mantive o hábito de conversar sozinha

com Diego, de olhos fechados, como quem faz uma oração.  

3.1.6 Pixel

Lembro que meus cabelos apareciam muito curtos e descoloridos nos prints

que fiz durante as conversas que tivemos por skype ao longo daquele ano. Essas

conversas duravam pouco. Era embaraçoso olhar e ser olhada por um desconhecido

com  quem  se  paquera,  ainda  que  os  mil  quilômetros  entre  os  dois  pudessem

amenizar as tensões.

Escutar  a  própria  voz  era  terrível.  Como conversar  diante  de  uma tela  e

proceder  em  relação  ao  outro  que  lhe  acompanha  através  do  mau  ângulo  da

webcam, a produzir imagens que muitas vezes congelam no oscilar da conexão? O

que falar quando nenhuma palavra tem a possibilidade de evoluir para dedos que

aterrissam nas maçãs do rosto ou nas dobras da perna?

O som mais comum entre a gente era o de um suspiro que se prendia por

segundos no alto do peito. Fazíamos isso repetidas vezes, sem nos darmos conta

da aparente dramaticidade do gesto. Assim fomos criando algum tipo de intimidade

que nos permitia calar e durar juntos em pixels de sangue e suor nas bochechas. 
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Por essa época, nenhum outro homem me interessou como ele, a calvície um

tanto prematura, a magreza, o sotaque paraibano longe da terra natal. Ainda hoje,

não posso ouvir um “ti” e um “di” pronunciados com a língua entre os dentes sem

que a cena não me pareça sensual ou me inunda de carinho. Acho que tenho uma

queda por magros, é como se a estrutura óssea mais evidente me comovesse de

algum modo.

Nunca chegamos a nos encontrar de fato. Inclusive, houve uma vez em que

estivemos na mesma cidade por algumas horas, uma madrugada inteira,  e nada

aconteceu. Falta de coragem talvez. Agora não mais falo dele apaixonada. Falo com

o sentimento de que pode ser bom, ainda vai ser bom um dia, mas não vai me

trucidar ou me tomar o fôlego. Com ele, aprendi a não ter pressa nem previsões.

Figura 18 - Da série “Quando não vi você chegar”.
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Fonte: Acervo pessoal. 

3.1.7 Criança

Observo  minha  filha,  de  três  anos  de  idade,  ao  chegar  à  escola.  Alguns

colegas  fazem  festa  em  torno  dela,  acolhem-na,  ao  que  ela  responde  com

entusiasmo,  enquanto  outros  seguem  realizando  suas  atividades,  um  tanto

indiferentes. Pergunto-me como se dão esses primeiros laços fora da família. O que

a conecta com uns mais do que com outros? O que deve lhe parecer belo nesta

idade? 
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Falam a princípio aleatoriamente. Acenam, pronunciam duas ou três frases

claras,  respeitando  as  estruturas  sintáticas  tidas  como  corretas,  depois  emitem

séries de sons pelo puro prazer da ação, da possibilidade de fazer barulho. Trocam

gestos de carinho desajeitados e, assim, seguem conversando. 

Uma  criança  desata  a  chorar,  ao  que  a  outra  reage  com um movimento

brusco de levar a cabeça ao chão e, em seguida, virar numa cambalhota. A primeira

então se acalma e ri, ainda com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Uma terceira

se aproxima e, com as próprias mãos, limpa os fluidos esverdeados do nariz do

colega, retirando o excesso da secreção que restou talvez de uma gripe mal curada. 

A espontaneidade de seus pequenos corpos na relação com o outro, com o

ambiente, em meio ao grupo, envolve gritos, sussurros, balbucios, choros, estalos

de dedos, tropeços, mechas de cabelo na boca, mordidas, mãos dadas. Há todo um

campo expressivo por eles explorados que, de certa forma, é reduzido em nossas

condutas sociais ao longo da vida. Observar as crianças em ação com elas mesmas

alarga a ideia de conversar.     

Figura 19 - Desenho em parceria com Catarina, minha filha
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Fonte: Acervo Pessoal.

* * *

Fazer telepatia; ouvir a si mesmo e ao outro; pôr as cadeiras na calçada como

quem se põe disponível a um transeunte distraído que tem algo a contar; empenhar-

se em construir canais de comunicação, ainda que essa construção às vezes seja

árdua;  saber  compartilhar  momentos  de  silêncio;  experimentar,  numa  troca  de

olhares,  sentimentos  estranhos  de  tempo;  paquerar;  orar  em solidão;  falar  com

aquele que se quer, por meio de telefone, aplicativos de bate-papo online e outras

tecnologias da comunicação, reordenando distâncias geográficas, mas - quem sabe

-  reafirmando  o  desejo  da  pele;  aprender  com  a  liberdade  de  expressão  das

crianças. Conversar suscita toda essa rede de outras ações que fui arranjando em

pequenas narrativas, no intuito de expor as várias camadas do verbo que constitui

aqui um modo de fazer pesquisa. 
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Para Maturana, conversar é nossa forma de operar no “fluxo entrelaçado de

coordenações consensuais de linguajar e emocionar” (p. 132) e conversações são

“as diferentes redes de coordenações entrelaçadas e consensuais de linguajar e

emocionar que geramos ao vivermos juntos como seres humanos” (MATURANA,

2001,  p.  132).  Então  fazemos  parte  de  inúmeras  redes  de  conversações  que

constituem as diversas esferas da vida que habitamos,  tais  como as sociais,  as

econômicas,  as  culturais,  as  espirituais,  as  institucionais,  as  profissionais,  as

políticas etc. Nesta pesquisa, os mapas-retratos configuram, de algum modo, a rede

de conversações que se criou a partir do momento em que passamos a conviver, os

jovens com seus skates e eu com minhas canetas. 

Figura 20 - Da série “A cidade onde você não está”

Fonte: Acervo pessoal. 

(Desenho sobre Fotografia de Jamille Queiroz 2015, 2016).

Figura 21 - Da série “A cidade onde você não está”
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Fonte: Acervo pessoal. 

(Desenho sobre Fotografia de Jamille Queiroz 2015, 2016).

Figura 22 - Desenho de obstáculos e esquema inicial da pesquisa
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Fonte:  Acervo Pessoal.
(2015, durante as primeiras idas a Crazy Game, “pico” dos skatistas na Praça da Gentilândia)

3.2 CRAZY GAME

 

Reservei o final de tarde das terças-feiras para visitar a Praça da Gentilândia,

ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro de 2015. Localizada no bairro

Benfica,  a  praça  é  movimentada  tradicionalmente  pela  feira  que  acontece  aos

sábados  e  aos  domingos,  assim  como  pelas  barraquinhas  de  comida  que  se

instalam todo fim de tarde. Em 2001, uma reforma permitiu a construção de uma

superfície plana em granilite rodeada por grades de ferro, porém, sem portões e

fechaduras  que  impossibilitariam o  acesso  ao  lado  de  dentro.  Esse  espaço,  de

acordo com o sociólogo Mário Luís Moreira Silva (2015), vinha sendo utilizado por

artesãos,  integrantes  de blocos de carnaval,  moradores de rua,  manifestantes  e

skatistas.  A partir  de  2011,  esses  últimos passaram a  ocupar  o  local  com mais

frequência,  improvisando  pistas  com  caixotes,  banquinhos,  pequenas  rampas,

pedaços de madeira e ferro.
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Em 2014, através do Programa Integrado de Políticas Públicas da Juventude,

a Prefeitura de Fortaleza realizou nova reforma na praça e dessa vez construiu uma

pista especialmente para a prática do skate. A partir de então, os skatistas que já

frequentavam a praça passaram oficialmente a ter um lugar para si, o que de certa

forma contornou alguns conflitos com a vizinhança que, vez ou outra, segundo Silva

(2015), repelia a presença dos jovens, queimando seus obstáculos de madeira feitos

artesanalmente e arremessando cacos de vidro nas imediações. Ao mesmo tempo,

nas entrelinhas do discurso oficial  que institui  o uso de determinado espaço por

parte de determinado grupo, pode-se também ler algo mais: todo o espaço urbano

restante, fora da área bem delimitada que agora se destina ao uso dos skatistas,

não lhes é  permitido.  Em outras  palavras,  é  como se,  ao  dar-lhes  um pequeno

espaço próprio, o Estado também está a dizer que suas ações não são bem-vindas

fora dali. 

Mas sabe-se que a prática do skate é, no desenrolar de sua história, uma

prática transgressiva, muitas vezes relacionada ao movimento punk, que inspirava

uma certa atitude de anarquismo no trato com a cidade. Segundo Leonardo Brandão

(2012), ao analisar o conteúdo de revistas que surgiram no Brasil no final da década

de setenta e durante a década de oitenta - Brasil Skate, Overwall, Skatin e Yeah! -,

voltadas para o público praticante de skate, percebe-se o crescente interesse pelo

skate  de  rua  (streetskate)  articulado  a  um  sentimento  rebelde  de  vivenciar  os

aparelhos urbanos reconfigurando os  usos para  os  quais  eles  foram projetados,

como corrimões, calçadas, bancos, escadas, barras de apoio e rampas. 

Como bem lembram Hermes Silva e Nelson Dinis, ao citarem Zarka no artigo

que relaciona a prática de skate ao ensino de geografia:  

Apesar  de  existirem  inúmeros  espaços  criados  expressamente  para  a
prática  do  skate  (skateparks),  trata-se  acima  de  tudo  de  uma  atividade
urbana. Mais precisamente, é uma prática 'do urbano', no sentido de que o
seu terreno é realmente a cidade, ou pelo menos uma reinterpretação da
diversidade de materiais e formas da cidade. (ZARKA apud SILVA e DINIZ,
2014, p.114)
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A Prefeitura, ao inaugurar pistas de skate nos bairros Messejana, Benfica,

Conjunto  Ceará,  Parangaba,  Praia  de  Iracema  e  São  Miguel,  dentre  outras

construídas anteriormente, estabeleceu os pontos de um circuito que antes não se

punha assim claro e fixo, tão visível e mapeável. É como se, aos skatistas, fossem

ditados seus locais de encontro e sua rede de atuação na cidade se restringisse

agora aos locais impostos pelos programas de urbanização voltados à juventude.

Observando  a  dinâmica  dos  skatistas  na  cidade  de  São  Paulo,  o  pesquisador

Maurício Olic assinala que:

(...)  as  pistas  passam  a  cumprir  um  papel  que  tende  a  determinar  a
circulação  dos  skatistas  no  meio  urbano,  como  uma  espécie  de  centro
gravitacional  que  leva  à  formação  de  uma  cartografia  onde  os  pontos
passam a compreender as linhas. Logo, isto tem feito com que os skatistas
desenvolvam uma nova dinâmica na metrópole, em que a ocupação e a
ressignificação da arquitetura urbana vêm sendo preteridas por caminhos
que levam os skatistas a territórios fixos e determinados para a prática do
skate, localizados de forma dispersa pelos bairros mais afastados de São
Paulo.  Este  novo  movimento  tem feito  com que  os  skatistas  passem a
construir  "circuitos" ao atravessar os diferentes bairros da cidade. (OLIC,
2008, p. 3)

Ao conversar com frequentadores assíduos da pista da Praça da Gentilândia,

batizada  por  eles  de  "Crazy  Game",  percebo  que,  apesar  de  esses  pontos

espalhados pela cidade concentrarem, na maioria das vezes, partidas e chegadas

de  seus  principais  itinerários,  os  skatistas  de  fato  extrapolam  os  pontos  para

produzirem as linhas. E é na produção da linha, na duração do percurso, onde a

errância pode acontecer. 

Sair do Benfica em direção à pista da Praia do Futuro, por exemplo, é uma

jornada em que o caminho escolhido pelo grupo de jovens skatistas certamente não

será o mais fácil, rápido e seguro. Contra os fluxos ordenados de movimentos mais

ou  menos  previsíveis  de  automóveis  no  trânsito,  o  skatista  aposta  na  aventura,

prova um estado de corpo errático que se conecta às muitas dúvidas e aos desafios

próprios da idade, experimentando as agitações, os fervilhamentos, as sensações

de perda momentânea de autocontrole.

No artigo que aborda o skate de rua, com o subtítulo "Enfrentando incertezas

e construindo conhecimentos",  os autores Eduardo da Silva, Maria Costa e Vera

Costa afirmam que:
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Acostumados à incorporação do erro como fonte de evolução do próprio
desempenho, o skatista abraça-o como norma. Vivenciada como aventura,
a prática do skateboard parece suscitar entre os jovens praticantes sentidos
lúdicos que facilitam a convivência dos sonhos e dos heróis que habitam
seus interiores. (COSTA, COSTA e SILVA, 2011, p. 2)

Um corpo mais lúdico perambulando a cidade é um corpo errante, que está

em constante  fricção  com o asfalto  e  o  mundo.  Se  considerarmos  que  existem

regras e modos de uso para a cidade e seus habitantes, planejados por urbanistas a

serviço  do  Estado,  podemos  entender  que  o  roteiro  cumpre  este  papel:  o  de

organizar espaço, tempo, movimentos e pessoas. O errante, precário e aleatório,

então seria a impossibilidade do roteiro. Comolli diz que:

(...) os roteiros não se contentam mais em organizar o cinema de ficção, os
telefilmes, os jogos de vídeo, as agências matrimonias, os simuladores de
voo. Sua ambição ultrapassa o domínio das produções do imaginário para
assumirem as linhas de ordens que enquadram aquilo que podemos muito
bem definir como 'nossas' realidades: da Bolsa de Valores às pesquisas de
opinião, passando pela publicidade, a metereologia e o comércio. (...) os
roteiros que se instalam em todo lugar para agir (e pensar) em nosso lugar,
se querem totalizantes, para não dizer totalitários. (COMOLLI, 2008, p. 172)

Longe de roteiros, que encontros imprevisíveis o errante pode disparar? Qual

a sua força de atuação na cidade? Para Jacques, "as errâncias são um tipo de

experiência não planejada, desviatória dos espaços urbanos, são usos conflituosos

e dissensuais que contrariam ou profanam, como diz o próprio Agamben, os usos

que foram planejados." (2014, p. 31) No lindo poema intitulado "Errância", de Orides

Fontela, ela aproxima erro de liberdade: 

Só porque
erro
encontro
o que não se
procura

Só porque
erro
invento
o labirinto

a busca
a coisa
a causa da
procura

Só porque
erro
acerto: me
construo

Margem de
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erro: margem
de liberdade. (2006, p. 202)

Pergunto-me como criar mapas desses itinerários de linhas errantes e que

problemas  a  produção  de  tais  mapas  evidenciariam.  Com  alguns  skatistas  que

conheci,  dos  quais  fui  me  aproximando  neste  período  de  pesquisa,  pude

experimentar a produção de mapas de maneira partilhada e tais perguntas seguem

ecoando para mim, sem muitas respostas.

A errância, na verdade, era condição básica do nômade que fomos durante

longo período de existência da espécie. Só depois que nós, seres humanos, nos

tornamos sedentários, é que deixamos o hábito cotidiano de vagar. Num congresso

de literatura em 2006, na mesa intitulada “Por que viajamos quando poderíamos

ficar parados?”, o escritor e biólogo Mia Couto afirma que:

Durante  toda  a  infância  e  adolescência  da  nossa  espécie,  a  nossa
primordial vocação foi a caça. Daí a necessidade intrínseca e constante de
partir, vasculhar, converter o espaço em território de coleta e de perseguição
da  presa.  A  ligação  ao  lugar  sempre  foi  provisória,  efêmera,  durando
enquanto duravam as estações e a abundância. Nós não sabíamos tomar
posse. E não sabíamos tomar posse da terra com receio, talvez, de sermos
possuídos  pela  terra.  Sobrevivemos  porque  fomos  eternos  errantes,
caçadores de acasos, visitantes de lugares que estavam ainda por nascer.
(COUTO, 2011, p. 76)

É  importante  mencionar  que  ocorrências  de  errâncias,  derivas  e

deambulações nos relatos sobre arte  são muitas e remontam, por  exemplo,  aos

passeios para lugares banais da cidade, ao ar livre, organizados pelos membros do

movimento  Dadá  na  primeira  metade  do  século  XX,  como  forma  de  antiarte.

Tratavam-se de ações que queriam produzir distanciamento de uma noção de arte

burguesa, cuja função meramente contemplativa limitava o trabalho artístico a nível

de representação, ocupando apenas galerias, museus e salas de espetáculo. Os

dadaístas e surrealistas ansiavam por viverem o efêmero do cotidiano e habitarem a

cidade, atentando a seus sons, imagens, volumes, texturas e velocidades (CARERI,

2013). 
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O  escritor  e  professor  italiano  Francesco  Careri  reúne,  em  seu  livro

“Walkscapes -  O caminhar  como prática  estética”,  um conjunto  de narrativas  de

experiências errantes situadas historicamente e relacionadas ao passado nômade

do  ser  humano,  bem  como  à  mitologia  católica  de  criação  da  humanidade,

concentrando-se nas figuras de Caim e Abel. O autor faz um apanhado rico e fluido

das pesquisas em torno da caminhada pelos movimentos de vanguarda europeia -

Dadaísmo, Surrealismo, Internacional Situacionista -, chegando às viagens de Tony

Smith  e  Richard  Long,  na  década  de  sessenta,  experiências  que  relacionavam

desenho ao ato de caminhar,  suscitando novos termos para agregar à geografia

proporções poéticas.

Num dado momento do livro, ao comentar sobre as práticas nômades dos

aborígenes australianos e a importância das sensações vivenciadas ao encontrar-se

perdido, Careri cita Franco la Cleca:

Perder-se  significa  que  entre  nós  e  o  espaço  não  existe  somente  uma
relação  de  domínio,  de  controle  por  parte  do  sujeito,  mas  também  de
possibilidade de o espaço nos dominar.  São momentos da vida em que
aprendemos a aprender  do espaço que nos  circunda (...)  já  não somos
capazes de atribuir um valor, um significado à possibilidade de perder-nos.
Modificar  lugares,  confrontar-se  com  mundos  diversos,  ser  forçados  a
recriar  continuamente  os  pontos  de  referência  é  regenerante  em  nível
psíquico, mas hoje ninguém aconselha uma tal experiência. Nas culturas
primitivas, pelo contrário, se alguém não se perdia, não se tornava grande.
E esse percurso era brandido no deserto, na floresta; os lugares eram uma
espécie  de  máquina  através  da  qual  se  adquiriam  outros  estados  de
consciência.9 (LA CLECA, 1988, apud CARERI, 2013, p. 48).

Os skatistas, ao transitarem por algumas áreas da cidade, reinventando rotas

de  um  jogo  veloz  cuja  regra  é  provar  no  espaço  um  sabor  imprevisto  pelos

urbanistas, esses meninos atualizam uma experiência ancestral, um desejo antigo: a

viagem, a errância.

Ficar é a excepção. Partir é a regra. O Homo sapiens sobreviveu porque
nunca parou de viajar. Dispersou-se pelo planeta, inscreveu a sua pegada
depois do último horizonte. Mesmo quando ficava, ele estava partindo para
lugares que descobria dentro de si mesmo. (COUTO, 2011, p. 77)   

E,  nesses  constantes  deslocamentos,  quais  são  os  lugares  que  eles

descobrem dentro de si? E entre eles mesmos? No período intenso e delicado da

juventude, que afetos os movem? Que laços se instauram?

9 La Cecla, Franco. Perdersi, l’uomo senza ambiente. Roma-Bari, Laterza, 1988.
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Eu ia à Praça da Gentilândia para observá-los em um de seus pontos de

encontro, mas, antes de sair  de casa rumo à praça, repetia o pequeno ritual de

calçar  os  tênis,  organizar  a  mochila  e  escolher  papeis  e  canetas  para  levar.

Reparava no meu trajeto e nos pensamentos que surgiam ao longo dos dezoito

quarteirões, por cerca de vinte e cinco minutos, cruzando os bairros José Bonifácio e

Fátima, em direção ao Benfica. 

Pouco antes de chegar à praça, imaginava por alguns instantes a quantidade

de  meninos  e  meninas  no  local,  como  estariam  reunidos,  com  que  rostos  e

movimentos eu estava prestes a me deparar. Fui entendendo que o final da tarde

não era um horário tão concorrido quanto a noite. Naquele pedaço de tarde, havia

uma concentração dos mais jovens, a maioria iniciantes no exercício das manobras

que  se  podia  realizar  nas  pistas,  compostas  por  rampas,  bowls,  corrimões  e

pequenos obstáculos. As idades variavam entre doze a vinte e seis anos, levando

em consideração a faixa etária daqueles que pude conhecer um pouco. 

As meninas ainda eram minoria, mas sempre estavam presentes. Poucas no

skate, elas orbitavam a área das manobras, observando, atentas, instaurando novos

magnetismos: a curiosidade, a paquera, a teimosia. Tentei me aproximar de algumas

delas, mas nenhuma chegou a demonstrar real interesse em desenhar comigo.

Nas primeiras idas à pracinha com mais consciência da pesquisa que estive a

realizar, eu apenas caminhava em volta, lentamente, e então me sentava por perto.

Precisei de alguns dias para começar a desenhar. Sentia-me um tanto intrusa de

início e não conseguia me aproximar de nenhum deles para iniciar uma conversa.

Mas talvez a conversa já estivesse acontecendo ali, o início do entrelaçamento das

redes de conversações (MATURANA, 1988) entre eles que me percebiam cheios de

indagações e eu que os fitava e os ouvia meio clandestinamente, sem saber como

acomodar minha coluna e minhas pernas ao sentar no banco de cimento. 
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Então eu passava a inventar pequenas ocupações, como tomar um sorvete

ou uma água de côco, dobrar um pedaço de papel velho que encontrava no bolso ou

limpar os óculos escuros. Até que enfim resolvi abrir o caderno e pus-me a desenhar

linhas:  as  linhas das curvas das rampas,  as linhas diagonais que marcavam os

limites da praça,  as linhas verticais  dos postes e das poucas árvores,  as linhas

imaginárias  dos  rastros  deles  ao  deslocarem-se  velozes  à  minha  frente  (vide

desenho na página 49).

Chamava-me atenção a aparência bastante jovem da maioria daqueles que

ocupavam a praça no final da tarde. Entendi que, mais no decorrer da noite, a faixa

etária subia consideravelmente. Em outros horários, eu muitas vezes passava pela

avenida mais próxima à praça e modificava meu itinerário só para poder reparar na

dinâmica da Crazy Game. Lá conheci Evilásio, Fellipe, Miguel e Lucas.

Figura 23 - Desenho – mapa-retrato
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Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 24 - Mapa-retrato Evilásio
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Fonte: Acervo Pessoal.

3.2.1 EVILÁSIO
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Nas primeiras idas à praça, parecia-me complicado estabelecer uma relação

com os meninos. Sentia-me pouco à vontade, até que um dia resolvi convidar Daniel

para  ir  comigo,  pois  sabia  que  ele  conhecia  boa  parte  da  galera  por  lá.  Na

companhia  dele,  a  observação  e  a  aproximação  foram  mais  espontâneas.  Ele

escolheu apresentar-me Evilásio, que, naquele momento, havia terminado uma série

de pequenas manobras - a meu ver, muito bem executadas em comparação ao que

pude observar até então - e aproximava-se do banco em que estávamos sentados,

dando lugar, na pista, a um rapaz de aparência ainda mais jovem.

Evilásio tinha vinte anos e demonstrou-se tímido. Percebi, em alguns sorrisos,

que  dois  ou  três  de  seus  dentes  incisivos  estavam  quebrados.  Ele  tinha  pele

morena, queimada, íris amareladas e olheiras, essas talvez as únicas marcas que

poderiam  conferir  um  pouco  mais  de  idade  à  sua  figura  franzina.  Comecei  a

desenhar e, em pouco tempo, Daniel se distanciou para bater papo com um grupo

ao  nosso  lado.  Evilásio  ia  se  mostrando  mais  empolgado.  Não  olhava  para  o

desenho que eu compunha, mas era como se, de repente, uma lufada de vaidade

boa soprasse em seu rosto.

Ouvindo os comentários daqueles que passavam por nós, pude entender que,

dentre os frequentadores da praça naquele horário, Evilásio era tido como um dos

melhores em termos de execução das manobras com obstáculos. Brincava com o

skate desde os oito anos e não terminou o ensino médio. Ele já havia ganho alguns

torneios na cidade, o que lhe trouxe pequenos prêmios em dinheiro e o patrocínio de

uma empresa de roupas esportivas local. Os outros meninos prestavam bastante

atenção nas suas voltas com o skate e, por vezes seguidas, cumprimentavam-no.

Por conta do patrocínio que havia conseguido - ele não me explicou exatamente

como  se  dava  esse  incentivo,  mas  sinalizou  que  seus  tênis  e  bermudas  eram

cortesias  da  empresa  -,  a  mãe  há  alguns  anos  já  aceitava  sua  “dedicação  ao

esporte”. Ele não me falou do pai e comentou que tinha um casal de irmãos mais

novos.
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Ao observar Evilásio desenhando seu mapa, dei-me conta do quanto ele se

deslocava  pela  cidade.  Muitos  de  seus  percursos  eram  realmente  longos,

verdadeiras viagens que cortavam Fortaleza de uma ponta à outra. Boa parte deles

era feita em turmas, em dias e horários incertos, a depender do movimento das ruas,

da disposição e dos compromissos de cada um. Ele afirmou que os trajetos eram

cansativos e que, em último caso, pegavam um ônibus até o pico10 mais próximo.

Não mencionou a palavra perigo.

Quis ter-lhe perguntado sobre seus dentes quebrados, mas travei. Quis ter-

lhe dado uma atenção maior, mas logo Daniel se reaproximou muito tagarela e nos

dispersamos. Hoje sigo Evilásio nas redes sociais e acompanho seus vídeos curtos

postados quase que diariamente. Sei de suas participações em pequenos torneios e

competições. Reparo no cabelo, mais volumoso e queimado de sol a cada mês. A

impressão é a de que acompanho trechos de seus passeios. Passo o cursor do

mouse sobre os vídeos dele e então a aventura recomeça. Não me sinto tão longe,

ainda que sem os impactos e as surpresas dos olhos nos olhos.   

10 Segundo os skatistas que conheci, “pico” é um lugar bacana para a prática do skate, que tanto
pode  ter  sido  planejado  e  construído  com  essa  finalidade,  como  pode  ter  sido  simplesmente
apropriado por eles para a prática. Crazy Game é um exemplo de pico. Outros picos comuns são
quadras  esportivas,  certas  ladeiras,  praças,  calçadões etc.  De acordo  com o pesquisador  Pedro
Peixoto Ferreira, “(...) o pico é uma ocasião privilegiada para o skatista manobrar seu skate e, assim,
tornar-se mais uma vez skatista: transformar obstáculos em motivos e motivações para sair de seu
estado atual, transformar-se, devir”. (FERREIRA, 2015, p. 13)
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Figura 25 - Mapa-retrato Fellipe
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Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 26 - Mapa-retrato Miguel
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Fonte: Acervo Pessoal

3.2.2 FELLIPE E MIGUEL

Semanas depois de ter  conhecido Evilásio,  eu caminhava pela praça com

mais liberdade para chegar perto de outros meninos e convidar-lhes ao desenho.

Tinha a impressão de que estavam mais receptivos. Um homem, cuja presença era

comum nas imediações, sentou-se ao meu lado e me perguntou "Você é francesa?".

Neguei e ele disse "Mas você tem todo o jeito". "Não, sou do interior do estado, de

Quixadá, conhece?", "Ah, então esse jeito é de artista mesmo!".

Fiquei calada, tentando entender aquelas associações, talvez provenientes de

uma noção de arte (ou de Belas Artes) ainda ligada ao europeu. Pensei  no que

poderia haver de lampejos de estrangeiro na minha figura: se o corte de cabelo, a

camiseta, a postura, o jeito de falar, a abordagem, quem sabe, já impregnada de

academicismos? Coisas que são extremamente difíceis de enxergar em si mesmo,

ainda mais quando se está num ambiente urbano como a praça, na qual todos os

adolescentes parecem mais ou menos próximos no que se refere a preferências no

vestuário e você se sente tão despojada quanto eles. Mas o fato era que algo ali me

denunciava.

Esse homem que falara comigo chamou Fellipe e Miguel, dois meninos que

se conheceram durante os  rolés na pracinha. Respectivamente, tinham quatorze e

treze anos. Eram ainda mais magros que Evilásio. Sentaram-se os dois no banco

em que eu estava e decidiram que começaríamos por Fellipe, pois sua mãe logo lhe

pegaria,  na volta  do trabalho.  Ele falou muito  pouco e em voz baixa.  Acho que

menos por timidez e mais por falta de vontade mesmo. Tinha uma expressão quieta,

um olhar longe e indefinido, a coluna curvada, o peito mergulhado. Não me lembro

de ele ter falado se tinha. Quando chegou sua vez de desenhar o mapa, a mãe

surgiu lhe trazendo uma garrafa de água.  Antes de ir  embora,  riscou apressado

quatro linhas e algumas palavras.
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As palavras indicavam os eixos de suas rotas: casa, praia, Cocó, Gentilândia,

Centro.  O  desenho  dava  a  entender  que  eram  trajetos  claros  e  retos,  numa

configuração simples do espaço urbano, atenuada pela pressa de seguir de volta

para casa ao lado de sua mãe.

Ao despedir-se de Fellipe, Miguel se ajeitou no banco, de frente para mim. Ele

tinha muitas cicatrizes11 no rosto e nos braços. Sua voz era rouca. Mal comecei o

desenho e alguém por perto cochichou, "Ela vai desenhar um macaco". Ele ficou

bravo e franziu as sobrancelhas. Constrangida, preferi fingir não ter reparado do que

encarar o insulto e comentar algo a respeito. Não sei se assim foi melhor.

Miguel me disse que o homem que havia falado comigo logo que cheguei era

seu pai, um "skatista aposentado". Disse que ele o apoiava e já havia lhe ensinado

muita  coisa.  Vinham  juntos  à  praça  quase  todos  os  dias  da  semana,  pois  no

momento o pai estava desempregado. A mãe não gostava muito do skate, mas dizia

que ele podia ir à praça e passear com os meninos, desde que fizesse os exercícios

da escola.

Em seu mapa, Miguel apontou trajetos que iam do Castelão à Gentilândia

(cerca de 7 km), da Gentilândia ao Canal (2 km) e tantos outros que o emaranhado

de linhas chega a confundir. Os percursos eram feitos em grupos, em geral nos fins

de semana e feriados, antes do anoitecer. Queria ser skatista profissional. Os pontos

indicados por Miguel  em seu mapa não são muitos,  mas as relações entre eles

explicitadas pelo vai-e-vem das setas é o que complexifica seu mapa.

Desde esse dia, sempre que passo pela pracinha no final da tarde e seu pai

me avista ao longe, ele me acena, levando a mão ao alto. Ao ver o pai de Miguel por

lá, sinto um misto de alegria e preocupação, por saber que sua presença na praça

àquele horário também significa que ele continua desempregado. 

11 Isso me lembrou o "Mapa-corpo de minha vida", texto da escritora Bridget Booher (2004), em que
ela  descreve quatorze cicatrizes de seu corpo,  organizando-as em pequenos parágrafos com os
tópicos:  localização, causa, diagnóstico,  tratamento e estado atual.  Essa espécie de catálogo de
cicatrizes diversas - desde a originada no corte no lábio inferior, ainda quando criança, durante corrida
numa pista de gelo, até a cicatriz da cesariana no parto de seu filho - faz o corpo contar por vestígios,
de forma um tanto dramática e visceral, a própria vida. 
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Figura 27 - Mapa-retrato Lucas

Fonte: Acervo Pessoal.

3.2.3 LUCAS
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Lucas mudou-se de Uberlândia para Fortaleza em 2012. O sotaque mineiro

permanece claramente nos "erres" ao final das sílabas. Na capital cearense, elegeu

o  skate  como  meio  de  transporte.  Eu  costumava  avistá-lo  transitando  pelos

arredores da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, e em trechos do

Centro  e  da  Praia  de  Iracema.  O menino é um palmo menor  que eu,  mas usa

bigodes  e  gosta  de  se  equilibrar  sobre  o  pequeno  e  estreito  skate  amarelo  de

sessenta  centímetros  de  comprimento,  inventando  sempre  novos  trajetos  para

atravessar o Centro ou mesmo para se perder nas paralelas à Avenida Bezerra de

Menezes.

Pedi a Lucas, cujo nome até então eu não sabia, para que ele desenhasse

sobre um papel craft tamanho A2 uma espécie de mapa de seus itinerários de skate

pela cidade. No desenrolar do desenho, eu lhe perguntava coisas, como "de onde

veio aquele arranhão enorme no antebraço" e "quanto sentia de saudade da família".

Utilizamos pastel oleoso no papel e suas linhas por vezes não surgiam firmes. Na

narração de alguns lugares, ele frisava o traço e me dizia que ali se tratava de uma

praça importante ou de uma rua de descida íngreme da qual tinha medo.

Enquanto eu desenhava o rosto de Lucas, ele me olhava mais vaidoso que

tímido, arrumando o penteado com a ponta dos dedos. Parecia haver nele muita

consciência  da  própria  imagem sempre que baixava  um ombro e  abria  o  peito,

estendendo o pescoço para o alto. De vez em quando, ele me chamava para subir

no skate. Dizia que era “só para experimentar o equilíbrio”. Eu ria, tentando disfarçar

o medo de cair. Subi duas vezes, por insistência dele, mas não me demorei. 

Olhando seu mapa de linhas coloridas, limpo, sem nenhum sinal  de letra,

símbolo ou ponto de referência, eu entendia que as linhas de seus percursos podiam

criar  novos desenhos para  o espaço urbano.  Ele  falava de medo,  mas não me

parecia  se  tratar  apenas  do  medo  de  cair  de  mal  jeito  numa  descida  em  alta

velocidade.  Ele  dizia  que,  apesar  desse medo,  descia.  A que outros  medos  ele

poderia estar se referindo? Quais eram os meus e que abalos encontros como esse

produziam na experiência da pesquisa? 
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Meses passados nosso primeiro encontro, Lucas me escreveu dizendo que

gostaria de que experimentássemos juntos desenhar com tinta, pois ele começava a

se interessar pela brincadeira com pincéis e pigmentos. Surgiram então mais dois

mapas-retratos,  um  em  que  ele  desenha  alguns  percursos  pela  cidade,  outro

inspirado  em  percursos  com  o  skate  dentro  de  seu  próprio  apartamento,  onde

morava sozinho e dizia passar grande parte do tempo. 

O primeiro lhe pareceu muito estático e rígido. Ele achou que algo na dureza

das linhas e formas o incomodava. No segundo, foi interessante perceber a procura

de Lucas em fazer a tinta escorrer pela tela. Ele quis aparecer de perfil e não se

sentia satisfeito enquanto não conseguia fazer com que o preto na ponta do pincel

vazasse, criando linhas enviesadas, linhas-sombras das primeiras, sem dúvida mais

soltas e flexíveis. Ali ele se deteve e gostou. Disse que passaria a pintar em casa

nas horas vagas.

Dias depois, ao olhar com atenção os mapas-retratos que fizemos em tela,

pude  perceber  o  óbvio:  o  deslizar  sobre  o  skate  está  presente  muito  mais  no

segundo do que no primeiro. A transitória perda de controle no caminho da tinta que

escorre de alguns pontos da estrutura que ele pintou de preto denunciam um estado

de corpo errante, próprio do skatista e dos praticantes de esportes de escorrego. No

primeiro, as linhas sugerem maior rigidez e um menor grau de desvio, enquanto as

linhas, no segundo, prolongam-se a escoar, pois não cabem em grades fixas.

Figura 28 - Segundo mapa-retrato de Lucas
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Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 29 - Terceiro mapa-retrato de Lucas
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Fonte: Acervo Pessoal.
(Tinta acrílica sobre tela. Este mapa foi baseado nos percursos de skate realizados por ele dentro do

próprio apartamento)
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Figura 30 - Mapa desenhado durante conversa com Lucas

Fonte: Acervo Pessoal.

3.3 Mapas de aventuras na cidade
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As cidades - apesar do tal sentimento de “solidão povoada”, do qual muito se

fala em meio ao cotidiano das metrópoles, e das medidas extremas tomadas no

atual cenário político internacional no que se refere ao tratamento de imigrantes e

refugiados12 -,  parecem ainda promover costuras diversas e ricas do coletivo. As

tendências massificantes que imperam nas grandes cidades trazem uma imagem

predominantemente homogênea das populações ou, se apresenta diferentes grupos

étnicos e sociais, coloca-os em territórios claros e redondos, como grupos de iguais.

A questão é que essa imagem não expõe os conflitos,  os desentendimentos,  as

diferenças, condições essenciais para a liberdade de vida nos espaços urbanos.       

O espaço público é, fundamentalmente, lugar de conflito e dissenso desde a
pólis grega onde a ágora era o lugar das discussões dos assuntos públicos,
da política. Do mesmo modo, há inúmeras tentativas de expropriação desse
caráter dos espaços públicos na cidade contemporânea. (PENA e WAN-
DALL JR., 2015, p. 47)

De acordo com Janice Caiafa (2007), a mistura urbana, essa possibilidade

renovada de nos esbarrarmos de frente com estranhos pelas ruas nos faz vislumbrar

experiências  outras  que  podem  descolar  certas  bases,  dar  volume,  textura  e

profundidade às nossas percepções. Para a autora citada:

De  diferentes  maneiras  em  cada  configuração  urbana,  a  história  das
cidades envolve o povoamento, a ocupação do espaço. Trata-se de uma
ocupação coletiva, da produção de espaços públicos. Parece-me que esse
coletivo  urbano  se  caracteriza  por  possibilitar,  de  alguma  forma,  uma
experiência  com  a  alteridade.  Nesse  espaço  coletivo  se  dá  a  mistura
propriamente urbana e em alguma medida uma dessegregação, mesmo que
sempre provisória  e  local.  Cria-se um espaço de contágio  com outros e
estranhos onde há uma imprevisibilidade que o confinamento familiar não
permite,  onde  há  mesmo  ou  pode  haver  uma  criatividade  maior  dos
processos subjetivos. (CAIAFA, 2007, p. 20 e 21)

A cidade então, ao abrir-se subjetivamente para os encontros, fertilizando os

terrenos para os conversadores alcançarem realidades estranhas às suas, teria uma

aventura própria:

12 As  políticas  anti-imigração  encontram hoje,  na  figura  do  novo  Presidente  eleito  dos  Estados
Unidos, Donald Trump, seu grande símbolo. De acordo com matéria publicada pelo El País, no dia 28
de janeiro de 2017, ele decretou “o fechamento temporário das fronteiras dos Estados Unidos aos
imigrantes  de sete  países  de  maioria  muçulmana e  a  refugiados  de todo  mundo"  e  "ordenou a
construção  de  um  muro  na  fronteira  com  o  México  para  frear  a  entrada  de  imigrantes  latino-
americanos indocumentados" (BASSETS, M. FAUS, J. Trump suspende entrada de refugiados e de
imigrantes  de  vários  países  muçulmanos.  In: El  País.  Disponível  em
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/27/internacional/1485551816_434347.html.  Acesso  em
04/02/17.)  Medidas  como essas  põem em risco  aquilo  que  talvez  seja  uma das  vocações mais
inspiradoras das cidades: o poder de concentração, cruzamento, circulação, hibridização e acesso
conferido às pessoas. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/27/internacional/1485551816_434347.html
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A aventura própria das cidades só vinga se é possível produzir o coletivo. A
experiência  da  alteridade,  que  cria  o  espaço  aberto,  que  renova  os
processos subjetivos,  não sobrevive nos meios privatizados,  controlados,
orientados  para  o  comércio,  onde  só  o  reconhecimento  é  possível.  O
capitalismo pode suportar ou mesmo exigir alguma heterogeneidade, mas
encaixada, desativada, posta a serviço de seus axiomas. Garantir o coletivo,
lugar onde o imprevisível pode trazer a diferença, é condição fundamental
para essa aventura. (CAIAFA, 2007, p. 128)

Como o skate de rua é uma prática que se dá mediante a busca por rotas

ousadas, a reapropriação e os novos usos de equipamentos urbanos, os skatistas

desenvolvem um saber relativo ao convívio intenso com dinâmicas e agentes que

compõem os fluxos das cidades. Nesse jogo, eles parecem estar mais abertos a

uma espécie de acaso estrangeiro, no sentido de que a atividade que realizam já

requer, por si só, lidar com o outro, o erro, o imprevisível, o não programado. Eles

acabam por multiplicarem as chances de encontro com o desconhecido e é essa

abertura de espírito que confere tom ao jogo.

Companheirismo, cumplicidade, pertencimento são afetos que circulam com

as amizades tecidas entre eles mesmos e entre eles e a cidade - seus espaços e

suas personagens. As disputas estão mais presentes em ambientes de competição,

como  campeonatos  e  pequenos  torneios  nos  bairros  e  nos  centros  esportivos

públicos. No skate de rua, o sentimento de competição geralmente se dilui, pois o

que  impulsiona  a  prática  é  da  ordem  da  investigação  criativa  do  espaço,  da

curiosidade do viajante,  do desejo de estar junto.  De acordo com o pesquisador

Giancarlo Marques Machado,  

(...)  por  mais  que  participem das competições  e  pratiquem em espaços
‘apropriados’, eles não deixam de ir para as ruas, onde para muitos se anda
de skate de ‘verdade’, pois são nelas em que podem fazer uma parte de
seus ‘trabalhos’, como a captação de imagens para a mídia especializada, e
também, onde se vivencia aquilo que é apontado como primordial no skate,
ou seja, a ‘diversão’ em companhia de outros. (MACHADO, 2012, p. 184)

No artigo intitulado “O que o skate pode dizer sobre o ensino da geografia?”,

Luis Hermes da Silva e Nelson Diniz (2014) sublinham o fato de que os praticantes

do skate de rua, por operarem em espaços da vida cotidiana, têm como premissa a

fruição  compartilhada  dos  equipamentos  públicos.  Desse  modo,  os  territórios

urbanos são constantemente  ressignificados por  esses jovens,  cujas  ações,  que

causam deslocamentos, geram demandas e alteram paisagens, constituem também

um modo de fazer política e cultura.      
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Ao tratar dos jovens enquanto criadores e comunicadores, que se apropriam

dos  instrumentos  de  comunicação  para  fazer  e  compartilhar  conhecimento,

Alexandre Barbalho afirma que: 

(...) é necessário observar como estes jovens intervêm no espaço público e,
por meio de suas manifestações culturais, promovem a tessitura de uma
cultura  política  alternativa  àquela  hegemônica  na  sociedade  brasileira
marcada  pelo  autoritarismo,  pelo  clientelismo,  pelas  relações  de
dependência e tutela. (2013, p. 32)

Na errância pelas ruas,  os jovens skatistas também tomam, ainda que de

forma momentânea, certos lugares para si e atribuem-lhes novos valores simbólicos

e materiais. Seus trajetos escapam aos planos institucionais feitos para a cidade e,

assim,  seguem  questionando  regras  de  uso  e  formas  de  controle.  Suas

manifestações configuram-se como:

(...)  resistências que anunciam a possibilidade de fissuras nos modos de
subjetivação que oprimem, homogeneízam, negam, silenciam. Evidenciam
modos de  intervir  na  cidade  nem sempre  orientados  por  um projeto  de
futuro,  mas que se caracterizam pela condição aberta  e agenciadora de
possíveis no presente; que não declaram uma oposição e sim afirmam uma
necessidade  de  existir,  uma  diferença.  (ZANELLA,  FURTADO,  ASSIS,
BUENO, LEVITAN, 2012, p. 137)

3.4 O movimento dos corpos errantes

Os corpos realizam uma série de movimentos e paragens na interação com

os  componentes  da  cidade  (arquiteturas,  pedestres,  automóveis,  temperaturas,

ritmos,  densidades,  ideias)  e  são  moldados  de acordo  com as  muitas  possíveis

qualidades  dessas  interações,  expressando  uma  síntese  das  relações  com  o

ambiente. A essas relações gravadas no corpo pela sua ação na cidade, dá-se o

nome de corpografia urbana (BRITTO e JACQUES, 2015). Dependendo da força da

ação e do nível de reinvenção dos espaços que ela proporciona, sua abrangência

pode  ser  significativa,  afetando  direta  ou  indiretamente  outros  corpos,  alterando

paisagens e organizando diferentes relações sensíveis com o urbano.
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Corpografia  urbana,  corpo-metrópole,  urbano  subjetivo  são  expressões
cunhadas para evidenciar a relação íntima e indissociável, um tanto profana,
fragmentada, entre os sujeitos e espaços, entre cidade e subjetividade. Trata-
se  de  outra  cidade,  de  modos  de  subjetivação  e  possibilidades  de
singularização diversos. Efêmeros, de inscrição local, voláteis, com itinerários
múltiplos.  Não  mais  modulados  por  regras  predefinidas,  mas  pelo  fluido,
complexo e multidirecional ritmo da comunicação e das experiências,  das
imagens e sentidos que suscita. (ASSIS et al., 2012, p. 125)

Para citar outro importante conceito que expande o entendimento em relação

às coreografias dos corpos errantes na cidade e sua dimensão política, retomamos o

termo  “coreopolítica”  (LEPECKI,  2012).  André  Lepecki,  escritor  e  dramaturgo

brasileiro ligado ao campo dos estudos da performance, traz uma discussão muito

sintomática a respeito de como política e polícia organizam distintas coreografias na

pólis. 

Para ele,  “coreografia se torna coreopolítica quando mobiliza ou auxilia uma

tomada  de  ação  nos  vazios  sempre  presentes  (mas  recalcados,  denegados,

camuflados)  na  trama  da  circulação  do  urbano”.  (2012,  p.  56)  A coreopolítica

acontece, por exemplo, junto aos diversos movimentos de greve, de paralisação e

de ocupação de espaços públicos por parte da população que resolve não aceitar e

reconhecer como legítimos os usos determinados pelo governo para certos espaços.

Essas ocupações configuram-se como formas de protesto,  em que a  população

toma  espaços  públicos  para  si  e  passa  a  realizar  neles  as  atividades  que  lhe

interessa. Dessa maneira, espera-se atingir os gestores públicos para repensar o

diálogo democrático com a sociedade, no intuito de tornar os equipamentos de fato

lugares dos praticantes da cidade. 

Há outras coreopolíticas que acontecem com as intervenções de jovens e

seus skates em equipamentos urbanos construídos para fins específicos que não

previam  a  fruição  por  parte  dos  skatistas  e  também  em  áreas  deterioradas,

esquecidas  pelo  poder  público.  A reivindicação  desses  espaços  e  as  alterações

neles ocorridas por conta da passagem dos jovens agentes do skate, ainda que

temporárias,  são  suficientes  para  declarar  um  exercício  contrário  ao  que  foi

estabelecido, um modo diferente de circular e sentir a cidade.
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Coreopolítica se opõe a coreopolícia, na medida em que propaga o dissenso

e, em vez de prezar pela manutenção das regras instituídas, inspira novos modos de

agir  e  transitar  pelas  cidades.  Intervir,  existir,  aventurar-se.  O  skate  conduz  a

aventura  deslizante  do  corpo  com  as  superfícies  da  cidade,  convertendo-lhes

provisoriamente em escultura, numa relação estética e afetiva (LINS, 2010). Querer

dar ouvidos às narrativas suscitadas por essa aventura e realizar o desenho a dois,

instaurador do encontro13, levou-me a considerar o mapa-retrato uma possibilidade

rica de dar sentido, subjetivar e ficcionalizar o espaço urbano.

3.5 Mapas-retratos: o desejo do encontro

Convivo com muitos mapas. As paredes de minha casa são rabiscadas e há

imagens de mapa por  toda parte.  Pedaços de mapas regionais,  América do Sul

político,  bacias  hidrográficas  do  Brasil,  África  setentrional,  rotas  de  ônibus  no

Uruguai,  linhas  de  metrô  em  Buenos  Aires,  globos  terrestres,  desenhos  de

arquipélagos  fictícios,  além de  um grande  mapa-múndi,  emoldurado  na  sala  de

estar, em cujo vidro fosco fui desenhando diversas personagens na companhia de

minha filha. Não havia ainda parado para entender o porquê de tê-los por perto.

Agora  suponho:  talvez  tenha  a  ver  com  o  fato  de  eles  lembrarem  que,

simultaneamente à minha vida, existe uma infinidade de outras vidas, nascidas e

criadas  com  outras  línguas,  em  vegetações,  gestos  e  palavras  por  mim

desconhecidos. É como meu amor pelas cidades. Eu, que vivi por toda infância e

adolescência no interior, sei muito bem porque essa aglomeração me comove. Trata-

se da certeza de que há uma multidão ao redor, de que estou circundada por gentes

tão variadas quanto as cores das areias que se espalham pelos litorais. Isso me dá

algum tipo de segurança, como se cada pessoa que comigo vive a cidade e está ao

meu alcance significasse uma pequena esperança,  uma chance de recomeço,  o

primeiro atalho para uma jornada completamente nova.

É difícil olhar um mapa sem perceber surgir, em nossos ossos, esperanças
íntimas e medos secretos em relação a mudanças. Nos meus devaneios de
Mercator,  vejo:  um  provável  apagamento  das  sacrificadas  linhas  do
passado. Uma vontade de desenhar novos meridianos. Uma reconfiguração
do meu próprio globo. Um silencioso terremoto14. (HALL, S. S., 2004, p. 16)

13 Entre os jovens skatistas e eu, entre eles e as cidades, entre as cidades e eu.
14 Tradução minha.
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No texto “Eu, Mercator”, de Stephens S. Hall - publicado na antologia “You are

here:  Personal  geographies  and  other  maps  of  the  imagination”,  organizado  por

Katherine Harmon -, o autor discute a noção de orientação evocada pelos mapas, as

lacunas  para  os  processos  de  fabulação,  as  camadas  de  discursos  políticos  e

históricos ali expressas. Ao final do texto, ele diz que o grande fascínio pelos mapas

provavelmente ocorre porque eles estão sempre a colocar em evidência tudo aquilo

que ainda desconhecemos (HALL, 2004).

Difícil contemplar um mapa sem imaginar histórias que dão vida a cada um

dos trechos demarcados. A partir do desenho que busca representar espacialmente

um dado terreno, conjectura-se as espécies de aves daquela região, as texturas que

predominam  na  paisagem,  os  fenótipos  dos  povos  locais,  seus  costumes  mais

característicos,  os  rituais  de  nascimento,  casamento  e  morte.  Assim,  os  mapas

insinuam narrativas diversas. As reflexões em torno de sua procedência apontam

para a necessidade de relatar viagens, registrar caminhos, indicar coordenadas para

acessar locais específicos, estabelecer rotas viáveis. 

De  acordo  com Michel  de  Certeau  (1998),  os  primeiros  mapas  na  Idade

Média continham muitas descrições relativas às etapas dos itinerários de viagem.

Eles levavam em conta o tempo gasto em média pelos viajantes para percorrer cada

trecho da jornada, assinalando pontos de referência, como povoados, locais seguros

para comer, dormir e rezar.
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Todo relato é um relato de viagem - uma prática do espaço. A este título tem
a ver com as práticas cotidianas,  faz parte delas,  desde o abecedário  da
indicação espacial (“dobre à direita”, “siga à esquerda”), esboço de um relato
cuja  sequência  é  escrita  pelos  passos,  até  ao  “noticiário”  de  cada  dia
(“Adivinhe  quem  eu  encontrei  na  padaria?”),  ao  “jornal”  televisionado
(“Teherã: Khomeiny sempre mais isolado...”), aos contos isolados (as Gatas
Borralheiras  nas  choupanas)  e  as  histórias  contadas  (lembranças  e
romances de países estrangeiros ou de passados mais ou menos remotos).
Essas aventuras narradas, que ao mesmo tempo produzem geografias de
ações e derivam para os lugares comuns de uma ordem, não constituem
somente  um  “suplemento”  aos  enunciados  pedestres  e  às  retóricas
caminhatórias. Não se contentam em deslocá-los e transpô-los para o campo
da linguagem. De fato, organizam as caminhadas. Fazem a viagem, antes ou
enquanto os pés a executam. (CERTEAU, 1998, p. 200)

O autor afirma que as “aventuras narradas”, os “enunciados pedestres”, as

“retóricas caminhatórias” também consistem por si mesmas em viagens, são elas

próprias formas de deslocamento. A narrativa dos caminhos errantes me desperta

interesse. Então, havia uma questão muito inquietante rondando minha cabeça no

início  da  pesquisa:  como convidar  jovens  skatistas  a  narrarem suas  aventuras?

Como fazer-lhes o chamado para uma conversa em pleno rolê de skate?  

Numa publicação  do  Laboratório  Urbano15 do  PPG-AU/FAUFBA,  dedicada

aos temas experiência, apreensão e urbanismo, o antropólogo Urpi Montoya Uriarte

constata  que:  “O  passageiro,  o  emergente,  o  fugaz,  são  características  de

fenômenos  urbanos  que  precisamos  aprender  a  considerar  objetos,  além  de

aprender a narrar”. (URIARTE, 2015, p. 184) Na mesma publicação, ao fazer um

balanço  das pesquisas desenvolvidas  e  seus  desdobramentos  no  Laboratório,  o

arquiteto  e  urbanista  Eduardo  Rocha  Lima  entende  que  “é  preciso  fabular

conhecimentos sobre o espaço urbano”  (LIMA,  2015,  p.  165).  De maneira muito

intuitiva, percebi que, para criar um ambiente comum com os jovens skatistas e com

eles abrir uma conversa que depois seria narrada na composição de uma cartografia

afetiva e particular, era preciso uma espécie de gatilho. 

15 “O Laboratório Urbano é um Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq [DGP/CNPq] desde 2002. O
Grupo faz parte da linha de pesquisa “Processos Urbanos Contemporâneos” do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal  da
Bahia [PPG-AU/FAUFBA]. Seu principal foco de pesquisa e estudos é o urbanismo contemporâneo. O
Grupo  investiga  e  propõe  –  no  sentido  de  melhor  compreender  a  complexidade  da  cidade
contemporânea – diferentes experiências  metodológicas  e  propositivas a  partir  de três linhas  de
pesquisa articuladas entre si:  Historiografia e pensamento urbanístico,  Apreensão crítica da cidade
contemporânea e  Estética,  corpo  e  cidade.”  (Informações  retiradas  do  próprio  site  do  Grupo:
http://www.laboratoriourbano.ufba.br/)

http://www.laboratoriourbano.ufba.br/?p=23
http://www.laboratoriourbano.ufba.br/?p=23
http://www.laboratoriourbano.ufba.br/?p=19
http://www.laboratoriourbano.ufba.br/?p=19
http://www.laboratoriourbano.ufba.br/?p=21
http://www.ppgau.ufba.br/
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0291604ROX5EQZ
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Como  disparador  da  experiência  do  encontro,  e  também  como  produção

compartilhada,  parte  mesmo  da  cartografia,  o  desenhar  a  dois  me  pareceu  um

caminho  possível  e  prazeroso.  Os  mapas-retratos  são  de  fato  as  peças  mais

concretas resultantes dessa criação conjunta. A princípio, eles faziam os mapas, eu

fazia  os  retratos16.  Entendi  que  o  desenho  do  mapa  tornava-se  uma  maneira

interessante de configurar narrativa e espaço. Os meninos, cada um com ritmos e

vivências  próprias,  falavam  muito  de  si  ao  traçarem  seus  desenhos.  As

autonarrativas não obedeciam cronologia nem relações óbvias de causa e efeito.

Partiam de pedaços de memória,  mais  ou  menos aleatórios,  que eram ativados

pelas marcações dos pontos e das linhas ao longo da produção dos mapas. Essas

histórias fraturadas compunham a experiência urbana de seus corpos juvenis que

derivam com o skate. 

As  experiências  de  apreensão  e  investigação  do  espaço  urbano  pelos
errantes  e,  em  particular,  as  narrativas  errantes  resultantes  -  artísticas,
literárias,  etnográficas,  cinematográficas  ou  cartográficas  -  apontam,
portanto,  para  uma  possibilidade  de  urbanismo  mais  incorporado.  Estas
narrativas funcionam como um tipo de contra-produção de subjetividades que
embaralha  um  pouco  algumas  certezas,  preconceitos  e  estereótipos  do
pensamento urbanístico. A experiência errática da cidade, como possibilidade
de  experiência  da  alteridade  urbana,  e  as  narrativas  errantes,  como  sua
forma de transmissão, podem operar como um potente desestabilizador das
partilhas hegemônicas do sensível e das atuais configurações anestesiadas
dos desejos. (JACQUES, 2015, p. 200)

Quando penso em como organizo na memória meus itinerários cotidianos,

dou-me  conta  de  que  não  são  tanto  os  detalhes  arquitetônicos  ou  os  objetos

espalhados na paisagem urbana que me surgem como principais  referências de

localização, mas as pessoas por quem cruzo ao fazer esses caminhos, seus rostos

e maneiras de caminhar. “Tenho uma boa memória para rostos” é o que costumo

dizer ao encontrar alguém que vi há tempos, num desses encontros fortuitos pela

cidade.  Por isso, pus-me a desenhar o rosto desses meninos, enquanto eles se

ocupavam do desenho dos mapas. Desenhar seus rostos era uma maneira simples,

mas não menos desafiadora, de estar inteira na companhia deles. Conhecer suas

histórias e desenhar com eles era também a minha forma de propor um urbanismo

errante, de apreender outras partes da cidade por mim desconhecidas, distantes

daquelas que eu habito diariamente ou mesmo invisíveis dentro do meu eixo comum

de experiências. 

16 Digo “a princípio” porque certa vez Luciano, um dos jovens que conheci  durante a pesquisa,
também resolveu fazer um retrato meu enquanto eu o desenhava.
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Figura 31 - Da série "Quando não vi você chegar"

Fonte: Acervo Pessoal

Figura 32 - Mapa-retrato Luciano
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Fonte: Acervo Pessoal.

4 LUCIANO
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As dimensões do papel em que desenhamos, os meninos que andam sobre o

skate e eu, variam entre o padrão A4 e o A3, de modo que nossa relação com o

suporte para o desenho era sempre próxima, no limite do braço estendido sem muito

esforço. Uma prancheta, uma mesa ou um banco de cimento na pracinha apoia o

papel craft onde caminhamos juntos nossas canetas. Ao longo do ano de 2015, os

desenhos compartilhados de mapas e rostos foram feitos assim, até chegar o início

de  dezembro  e,  junto  deste,  o  convite  de  uma  amiga  a  participar  do  projeto

TudoAoMesmoTempo17. O convite incluía a concepção e a realização de uma oficina

de desenho, além de uma intervenção artística nas ruínas do quintal da Casa do

Barão de Camocim (Rua General Sampaio, Centro de Fortaleza).

A proposta de intervenção era muito simples. No quintal da  Casa do Barão

(palacete construído em 188018), havia um espaço bem delimitado, com cerca de

oito  por  seis  metros  quadrados,  no  qual  os  artistas  convidados  podiam  intervir

livremente. Não foi sugerido um tema a priori ou mesmo qualquer espécie de regra

para as ações dos artistas naquele lugar que há anos se mantinha fechado, habitado

apenas por gatos de rua e uma variedade de insetos. Tendo em vista os resquícios

da arquitetura, entendíamos que ali se tratava de um quintal ao lado da lavanderia

da casa. Não existia telhado e a parede do portão que dava acesso à travessa entre

a Rua General Sampaio e a 24 de Maio estava por demais deteriorada, com claros

riscos de desabamento. O ambiente era então precário, entregue ao lixo que entrava

pelas brechas das grades do portão, aos entulhos esquecidos no pé das paredes e

aos pequenos animais e plantas que ali faziam vida.

17 TudoAoMesmoTempo foi um projeto idealizado pela artista e produtora cultural cearense Bruna
Beserra. O projeto previu dois momentos: oficinas e intervenção. Houve duas oficinas, uma voltada
ao desenho e outra à prática do estêncil, ambas focando na relação com a cidade. Em seguida, um
grupo de artistas convidados realizou diversas intervenções no espaço do quintal da Casa do Barão
de Camocim. O projeto foi contemplado por edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza e contou com
apoio da Vila das Artes, equipamento de formação artística ligado à Secultfor. Link para a página do
projeto no Facebook:.  https://www.facebook.com/projetotamt/?fref=ts
18 De acordo com a escritora cearense Tércia Montenegro, na descrição do verbete "Vila das Artes",
em Dicionário Amoroso de Fortaleza, obra publicada em 2014, pela editora Casarão do Verbo (Anajé,
Bahia).
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Os  artistas  decidiram  retirar  o  lixo  não  orgânico  e  os  dejetos  de  gatos,

mantendo a areia, as folhas secas, as telhas empilhadas e intervindo com pintura,

desenho  e  escultura  nas  paredes  e  no  próprio  chão  de  cimento.  Cada  qual  foi

escolhendo  um  lugar  específico  e  então  me  vi  diante  de  uma  parede  de

aproximadamente cinco metros de altura por quatro de largura. O que fazer com

ela? Sabia que, em algum cruzamento próximo ao local, Luciano estaria resolvendo

um "corre"  no  skate  ou  quem sabe  dançando  com  seus  malabares,  arriscando

fagulhas de equilíbrio no intervalo do sinal vermelho.

Ele  é  a  presença  errante  mais  forte  pra  mim naquele  pedaço  da  cidade.

Parece que o cheiro de seu suor aderiu ao calçamento da Praça Clóvis Beviláqua,

misturou-se ao perfume gorduroso de incenso das bancas de revista, acompanhou o

muro branco em volta das antigas caixas d'água ao lado da faculdade de Direito da

UFC.  A impressão  da  sua  passagem recente  está  por  toda  parte  e,  ainda  que

Luciano tenha deixado um tanto de lado o skate pela bicicleta ou mesmo por suas

longas  caminhadas  a  pé,  a  experiência  de  tê-lo  encontrado  definitivamente

impulsionou minha pesquisa. 

Então de repente não havia dúvidas. Minha porção de muro no quintal  da

Casa  do  Barão  seria  compartilhada  com  ele,  num  mapa-retrato  em  grandes

dimensões. Numa tarde de terça-feira, em poucas horas, desenhei seu rosto, um

braço, o tronco meio de lado, a barba esvoaçante. Com a ajuda de um extensor,

pressionei o rolo de tinta encharcado sobre o muro e repeti o gesto inúmeras vezes.

Depois  subi  num  cavalete  e,  com  a  trincha  molhada  de  vermelho  vinho,  fui

inventando bordas, sombras, destaques. Ao terminar, entrei em contato com Luciano

pelas redes sociais. No dia seguinte, combinamos de ele aparecer no local e, sobre

o próprio retrato, desenhar o mapa de seus percursos na vida, desde Riacho Fundo,

sua terra natal, até Fortaleza. 
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Na quarta-feira, ele chegou vestindo uma bermuda de malha bem justa e uma

camiseta de fabricação própria, costurada à mão, com fundas cavas que deixavam à

mostra toda a região em baixo dos braços até a cintura. Surpreendeu-se ao ver seu

rosto desenhado a tinta naquelas proporções. Sorriu tímido. Entreguei-lhe o material

que nos havia sido disponibilizado pela produção do evento e, sem pressa, como

quem  acaba  de  achar  uma  mala  de  ferramentas  curiosas,  Luciano  foi

experimentando cada pincel, cada rolo e cada spray. Desenhava um mapa cheio de

grafismos, pontes entre lagos de cor, escrita eloquente e autobiográfica, geografias

da memória, fragmentos de viagem com referências espaciais e sentimentais. Eu

observava.  Por  outras mãos que não as minhas,  o  desenho se transformava,  a

composição era imprevisível. Nenhum traço mais sob meu controle.

Figura 33 - Primeira etapa do mapa-retrato de Luciano em grandes dimensões.
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Fonte: Acervo Pessoal.
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Figura 34 - Registro do processo

Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 35 - Registro do processo.

Fonte: Acervo Pessoal.
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Figura 36 - Registro de segunda etapa do processo.

Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 37 - Registro de segunda etapa do processo.

Fonte: Acervo Pessoal.
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4.1 Olhos Escuros

Conheci  Luciano  em  maio  de  2015.  Eu  o  via  com  certa  frequência

atravessando  no  skate  o  cruzamento  entre  a  Avenida da Universidade e  a  Rua

Meton de Alencar ou lançando seus malabares em algum semáforo daquela região.

Chamavam-me atenção as mechas descoloridas que caíam sobre seus olhos e a

expressão sempre sisuda. Magro, moreno, sério. Através da janela do ônibus, eu

acompanhava o movimento fragmentado de carros e pedestres até avistar sua figura

acesa,  próxima  ao  canteiro  central,  e  então  grudava  os  olhos  nela  enquanto  a

distância permitia destacá-la da paisagem já transformada num todo informe. Por

intermédio de um amigo que conhecia Luciano e referia-se a ele como "um punk que

fugiu de Brasília", consegui enfim me apresentar a ele. 

Naquele dia, conversamos muito. Logo que nos encontramos, não soube bem

com  que  gesto  deveria  dirigir-me  a  ele,  que  parecia  tenso.  Apertei  sua  mão.

Sentamos um de frente para o outro. Riacho Fundo II, vizinho à Ceilândia. 26 anos,

de setembro, libra. Conheceu Fortaleza de início pela Barra do Ceará. Lá morou

algum tempo antes de os amigos "anarcopunks" - como ele também se dizia - serem

despejados do local.  Em alguns instantes,  percebia sua postura se desarmando,

mas bastava uma nova pergunta minha e seus ombros pendiam para a frente, seu

rosto se tornava grave uma vez mais. Ele baixava os olhos para o papel  craft e

desenhava.

Contou-me que muitas vezes se sentia acuado no trânsito de Fortaleza. Ia de

skate pela Avenida Leste Oeste, subia até o Liceu da Jacarecanga, passava pelo

Shopping Benfica e seguia pela Avenida José Bastos à procura da casa de um

amigo no bairro Bonsucesso. Inscrevia notas e símbolos no papel ao se lembrar de

certas  datas  e  lugares.  Como  não  conhecia  bem  a  cidade,  perdia-se  inúmeras

vezes.  Com exceção do restrito  grupo de amigos que fizera logo na chegada a

Fortaleza, foram poucos os gestos acolhedores que havia encontrado desde então.

Depois da casa na Barra, instalou-se no bairro Benfica, numa outra espécie de casa

comunitária, onde viviam jovens famílias que trabalhavam com culinária vegana e

serigrafia.
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De repente, eis que me dei conta: ele gostava de falar, eu gostava de ouvir.

Comentou que havia terminado de desenhar seu mapa. Era minha vez de desenhar

o seu rosto. Seu bigode e sua barba eram enormes, mal dava para ver a boca que

aos poucos se abria em alguns breves sorrisos. Reparei  na forma pela qual  ele

segurava a caneta e às vezes a encostava na bochecha, apoiando o cotovelo na

mesa.  Tinha sobrancelhas largas,  cílios  longos,  olhos escuros.  Eu esquecia  que

havia um papel logo ali, sob minhas mãos, no qual a caneta intervinha sem parar,

demarcando um tipo de retrato que se faz sem muita consciência do ato. 

No  tópico  intitulado "Pensar  em não ver",  do  livro  homônimo de  Jacques

Derrida, o filósofo traça paralelos entre desenho e acontecimento:

Que relação  pode  ter  o  desenho  com o  que  acontece?  Ou  com quem
chega? O que no desenho pode dar conta dessa irrupção imprevisível do
que (de quem) acontece/chega? O desenhista é alguém (...) que vê vir, que
pré-desenha, que trabalha o traço, que calcula etc., mas o momento em que
isso traça, o movimento em que o desenho inventa, em que ele se inventa,
é um momento em que o desenhista é de algum modo cego, em que ele
não vê, ele não vê vir, ele é surpreendido pelo próprio traço que ele trilha,
pela trilha do traço,  ele está cego. É um grande vidente,  ou mesmo um
visionário que, enquanto desenha, se seu desenho constitui acontecimento,
está cego. (DERRIDA, 2012, p. 71)

Para aquele desenho, estive cega. Luciano era acontecimento. Olhamos um

para o outro e fixamos esse olhar suspenso não sei por quanto tempo até eu desviar

meus olhos para algum outro ponto qualquer com o único motivo de deixar o tempo

correr novamente. Seu rosto desenhado no papel  (página 78) era algo como os

trens narrados por Gonçalo M. Tavares, na:

(...) história de dois comboios que vêm em sentidos opostos e que param
numa estação. Num dos comboios está um homem à janela que olha para
uma mulher que está à janela do outro comboio. Ele diz que o olhar entre o
homem e  a mulher  é  tão forte  que,  quando os  comboios arrancam, eles
partem na mesma direção. (TAVARES, 2014, p. 175)
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Foi estranho decidir quando terminar o desenho, o que também significava

terminar  aquele  espaço-tempo  que  inventamos  com  nossos  olhos.  Ao  observar,

ainda  atordoada,  o  retrato  no  papel,  não reconheci  meus  próprios  traços.  Achei

diferente daquilo que vinha produzindo, talvez a forma (velocidade, pressão, ângulo)

pela qual  segurei  as canetas e fui  ordenando as  marcas,  talvez  o ritmo dessas

marcas, talvez a alternância das cores presentes. A semelhança física da imagem

com o rosto de Luciano não era tanta, mas o emaranhado de linhas e manchas dizia

muito do encontro. O emaranhado não se cansava de mexer, era puro movimento.

Feito o corpo depois de um susto, o emaranhado agitava-se imitando nossos fluxos

sanguíneos.  

Ele aparentava estar alegre, observando o mapa-retrato. Comentei que meus

traços haviam coberto boa parte do seu desenho de percursos. Ele pareceu não se

importar e agradeceu pelo convite. Disse que gostaria de desenhar mais vezes, que

foi  perdendo  o  hábito  da  prática,  mas  que  “era  muito  bom  rabiscar”.  Gostava

também de fazer zines e produzir vídeos. Contou-me que, no cerrado de onde vinha,

nos arredores do Distrito Federal, não havia árvores milenares. Portanto, chegou a

produzir  alguns  vídeos  com  teor  de  denúncia,  discutindo  a  atual  situação  de

degradação ambiental do bioma com o qual convivia desde a infância. Disse que

queria conhecer o sertão e que em breve faria a viagem de volta para Riacho Fundo

II numa bicicleta cargueira, levando, além do skate, lona e estrutura para montar um

circo itinerante. 

Aqueles planos me soavam mais devaneios do que projetos de fato, mas a

ideia parecia bonita. Sem o auxílio do lápis, foram muitos os desenhos na minha

cabeça,  após  tê-lo  conhecido. Luciano  percorre  terras  da  caatinga,  usando  um

chapéu gigante para se proteger do sol. Ora à pé, ora com a bicicleta ou o skate. A

paisagem se equilibra para ele deslizar. Numa noite de lua cheia, monta sua lona e

começa a jogar malabares em meio às crianças sertanejas. Decidi que o convidaria

a desenhar mais vezes.

4.2 Árvores Milenares
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Dos  vídeos  sobre  os  quais  Luciano  me  falou,  um  deles  foi  postado  no

youtube,  com  o  título  Árvores  milenares  pequenas  gigantes19.  Trata-se  de  um

documentário  realizado  em  2013,  de  aproximadamente  dezesseis  minutos  de

duração, narrado por ele em primeira pessoa e dividido em três partes: a “quebrada”,

o cerrado, a destruição. Num tom entre o quase “jornalístico” e o tosco, mantendo a

estrutura do formato documental mais tradicional (narração em off e sequências de

imagens  que  ilustram  uma  espécie  de  tese  apresentada  pelo  texto),  mas

experimentando nos recursos de edição e animação, Luciano contextualiza Riacho

Fundo II,  os problemas relativos à devastação do meio-ambiente e ao trato das

autoridades  para  com os  habitantes  locais.  Ao  som de  uma trilha  de  rock,  são

apresentadas  reflexões  suas  acerca  da  periferia:  dos  modos  de  vida  para  ele

“encarcerados”;  do  crescimento  alarmante  do  poder  de  igrejas  evangélicas;  da

escassez de projetos de educação, arte e lazer para as juventudes; da exploração

contínua  dos  recursos  naturais  por  grandes  proprietários  de  terras  e  empresas

poderosas.

O  documentário  Árvores  milenares  pequenas  gigantes,  após  os  créditos

iniciais feitos em stop motion20, apresenta o próprio Luciano em seu skate a cruzar o

quadro de uma ponta a outra. A imagem é de baixa qualidade. A câmera parece

estar fixa sobre a calçada, de onde se vê a rua, algumas fachadas de casas simples,

muros  e  portões.  Ouve-se  o  latido  estridente  de  um cachorro  que  está  fora  de

quadro. Em seguida, Luciano começa a narrar junto ao plano em que ele aponta a

câmera para o chão, mostrando seu pé direito sobre o skate desgastado. Trata-se

da primeira parte do vídeo, à qual ele dá o nome de “A quebrada”. 

19 Link para o vídeo no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wcf824E9DwY
20 Técnica de animação de caráter mais artesanal que consiste em justapor uma série de fotografias
de um mesmo objeto variando sua posição dentro do quadro, normalmente sem alterar o eixo da
câmera. 
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A sequência, com a câmera na mão, é um passeio de skate por Riacho Fundo

II. A paisagem se resume ao asfalto, aos postes e às calçadas largas. Vê-se amplos

terrenos em volta de muros sem cor e uma dúzia de pontos verdes espalhados pelas

áreas descampadas. São as tímidas vegetações. Ele tece uma crítica à estrutura

física  da cidade e  aos seus governantes.  Aquele  espaço urbano -  segundo ele,

“cidades-cárceres” -  não valoriza a liberdade e a diversidade da população,  pois

dificulta o estabelecimento de novas relações e as trocas de afeto, impondo aos

habitantes, além do sentimento de insegurança, opções de cultura e diversão que se

restringem à programação das TVs,  às igrejas e aos bares.  Para Luciano,  esse

funcionamento da cidade faz com que seus habitantes não desenvolvam apego e

amor  pelo  lugar.  Sem  a  dimensão  do  cuidado,  eles  permanecem  afastados  e

indiferentes.       

A segunda parte, “O cerrado”, começa com uma série de planos breves de

recortes da paisagem natural:  galhos, flores, copas de árvores, detalhes do solo,

riachos, pássaros. O narrador discursa sobre a biodiversidade da região, o crescente

processo de devastação do qual é vítima e a falta de conhecimento da população

quanto à riqueza do cerrado, cujas matas precisam ser recuperadas com urgência

para a manutenção das espécies locais.  

Ao som de guitarras distorcidas e vocais raivosos, chegamos à terceira parte

do documentário - “A destruição”. O título faz referência à degradação violenta de

uma  porção  considerável  do  bioma.  As  imagens  apresentam  terrenos  e  mais

terrenos sem qualquer índice de vegetação, rodeados de cercas, acumulando lixo;

zonas  inteiras  em  processo  de  desertificação  após  sucessivas  queimadas,

entregues  ao  agronegócio,  às  indústrias  de  bens  ou  a  projetos  habitacionais

duvidosos. Luciano cita algumas alternativas àquela realidade, as quais, segundo

ele, são “soterradas” dia-a-dia: “economia solidária, eco construção, permacultura,

autogestão, educação ambiental, sustentabilidade”. Fala sobre os povos indígenas,

antigos moradores daquela região, que foram dizimados em nome de uma lógica

que pressupunha a acumulação de riqueza, “o controle político e a manipulação das

massas”.
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Ao  longo  do  documentário,  percebe-se  uma  postura  muito  inquieta  e

inconformada de Luciano, não só perante a realidade do local em que residia, mas

diante dos atuais modos de vida - para ele, excessivamente consumistas e alheios -

que predominam nas grandes cidades. Pude assimilar melhor de onde vinha toda

aquela  tensão presente  em seu corpo e sua voz em alguns momentos em que

conversávamos. Havia um desejo de desobedecer, de fazer diferente, de assumir

uma luta e esse desejo estava a ponto de desaguar a todo instante. 

4.3 Labirinto dos olhares suspensos

Nossos  encontros  multiplicaram-se.  Decidimos  percorrer  juntos  trechos  da

zona oeste  que eu não conhecia  a  fim de refazer  alguns dos primeiros  trajetos

realizados por ele após sua chegada em Fortaleza, há três anos. Muitas de nossas

conversas  se  deram  em  pequenos  passeios  de  ônibus  e  a  pé  pelos  bairros

Jacarecanga, Barra do Ceará, Pirambu, Carlito Pamplona, Álvaro Weyne e Benfica.

Apesar  de  divergirmos numa série  de  assuntos,  a  convivência  com Luciano era

pacífica.  Ele  dizia  me achar  familiar,  eu  o  achava arisco.  Contudo,  o  carinho,  a

curiosidade  e  o  encantamento  que  tínhamos  um  pelo  outro  -  e  que,  creio  eu,

seguimos  tendo,  apesar  de  termos  perdido  o  contato  por  conta  da  distância21 -

fizeram surgir uma amizade que para mim deu todo o sentido ao fazer cartográfico.

Seria redundante falar que nunca mais fui a mesma. 

Ele me questionava sobre o fato de eu contratar um faxineiro para limpar

minha  casa  uma  vez  por  semana.  Indiretamente,  também  questionava  minhas

roupas, bolsas e sapatos. Dizia que preferia costurar suas próprias roupas do que

comprar em uma loja qualquer. Fazia camisetas largas e bastante cavadas para que

o vento entrasse à vontade pelas laterais do corpo durante os  rolês com o skate.

Sobre as quatro rodinhas, ele ganhava agilidade e entusiasmo para fazer os desvios

necessários ao deslocar-se pela cidade.

21 Por volta de junho de 2016, Luciano voltou a morar em Riacho Fundo II, onde se encontra até
agora.
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Meses passados após nosso primeiro encontro, resolvi perguntar-lhe por e-

mail sobre a experiência de ter sido desenhado, de desenhar e caminhar junto, de

ver um retrato seu em grandes dimensões no muro de uma ruína e de desenhar

sobre essa imagem o mapa de seus percursos, Luciano respondeu-me, num texto

fragmentado, cheio de reticências:

Ser desenhado é como sentir-me dentro de um labirinto, mas só notei isso
depois de olhar para os desenhos feitos. Sua forma de desenhar me deixou
surpreso (...) como um tornado que deixa sempre um novo início misturando
o  passado...  Ser  a  pessoa  desenhada  é  simples,  porém  extremamente
político e coadjuvante, no sentido de que a arte pode levar para dentro da
realidade, em geral vazia, cores e pinturas... É gigante o campo de atuação
que uma pintura dessas me coloca... O fato de você ter me convidado para
desenharmos  juntos  rompeu a principal  barreira  que  venho enfrentando.
Senti a frieza da sociedade derretendo como gelo com o calor do carinho
tanto  do  convite  quanto  do  processo...  Você  mostrou  gostar  de  mim.
Despertou-me idéias e emoções e lembranças também que carrego com um
sentimento amigo muito importante. O desenho foi algo revolucionário pra
mim, e continuou sem você. Adoro me expressar rabiscando e me senti ao
máximo  em  cada  parte  que  desenhei...  O  sentimento  de  valor  nessas
participações é lindo.... O que conversamos não me deixou à vontade, mas
deixou minha vontade bem livre, então aproveitei pra falar também o que
queria. As andanças me fizeram refletir sobre os discursos em geral vazios
em relação à periferia... Acho que o ritmo de nossas ações sacaneiam com
os sentimentos da quebrada.... Mas recebo poucos convites pra caminhar
junto,  então  nossas  andanças fortaleceram essa  parada  de  andar  pelas
quebras...  Sobre  a  realização  dos  desenhos,  não  senti  esse  clima  de
parceria, achei mais nítida uma relação de duas pessoas tentando pirar no
que faz e no que gosta.  A princípio,  vi  que seus desenhos reafirmavam
coisas minhas e até exageravam meus traços saindo da imagem física que
tenho de mim.... Mas sou uma pessoa com extrema dificuldade em refletir
minha  própria  imagem,  aos  poucos  consigo  recolocar  no  lugar  imagens
passadas, mas me olho muito no espelho, talvez isso prejudique o processo
de criação de mim mesmo...  Mas me vi  nitidamente em seus desenhos.
Minhas  raivas,  coragem,  enfrentamentos,  desaforos....  Então  irradio,  me
acendo, ao ver uma representação minha fora do comum. (ALVES, Luciano.
Relato  de  experiência.  Correspondência  por  mensagens  privadas  no
Facebook. 17 de janeiro de 2016)

Não lhe perguntei sobre a sensação de estar dentro de um labirinto. Hoje, ao

reler suas palavras, a afirmação me traz um nó. O labirinto me remete à história de

Teseu, herói  que vai  ao encontro do Minotauro, monstro com cabeça de touro e

corpo  de  homem que  vive  enclausurado  no  labirinto  construído  por  Dédalo.  Na

narrativa  mitológica,  Teseu  conta  com  a  ajuda  de  Ariadne,  que  permanece  na

entrada da construção segurando a ponta de um fio branco, cujo novelo seguiria na

mão do herói para que ele pudesse encontrar o caminho de volta, após eliminar o

monstro. 

O labirinto tratava-se de:
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(...) um edifício com inúmeros corredores tortuosos que davam uns para os
outros e que pareciam não ter começo nem fim, como o Rio Meandro, que
volta sobre si mesmo e ora segue para adiante, ora para trás, em seu curso
para o mar. (BULFINCH, 2001, p. 191) 

Sua  função  era  prender  o  Minotauro  e  todos  aqueles  que  ali  entrassem.

Confundir, turvar, embaralhar, enevoar, intrigar, enigmar, problematizar. Penso que,

durante  o  processo  do  desenho e,  logo em seguida,  ao  olhar  o  próprio  retrato,

Luciano talvez tenha se sentido um tanto desorientado. Em que sentido ao certo,

não  sei,  mas  me  interessa  considerar  que  o  mapa-retrato  possa  causar

desorientações, essa palavra tão sentimental e psicológica quanto espacial. 

Em seu romance "Manual de pintura e caligrafia" (2010), Saramago reflete

sobre a relação entre o retrato e o retratado.  No momento em que se posa,  há

talvez,  no retratado,  uma excessiva consciência de sua própria  imagem, que de

alguma maneira - quem sabe mágica - é como que transferida para o quadro e faz

com que o modelo tenda a se reconhecer na imagem produzida. Jamais por total

semelhança, mas por um gesto tênue e muito particular que, num lampejo, evoca a

pessoa por inteiro, anuncia ali sua mais forte presença. 

Na  verdade,  se  qualquer  retratado  pudesse,  ou  soubesse,  ou  quisesse,
analisar a espessura pastosa, informe, dos pensamentos e emoções que o
habitam, e tendo analisado encontrasse as palavras correntes que tornariam
líquidos e claros esses pensamentos e acções, saberíamos que, para ele,
aquele seu retrato é como se tivesse existido sempre, um outro-ele mais fiel
do que o-ele de ontem, porque este não é já visível e o retrato sim. Por isso
não é raro que o modelo tenha a preocupação de parecer-se com o retrato,
se  este  o  fixou  no  relance  em  que  o  ser  humano  se  louva  e  aceita.
(SARAMAGO, 2010, p. 8)

Luciano escreve que se viu “nitidamente” em meus desenhos, ainda que os

traços  fizessem o  movimento  de  extrapolar  a  imagem física  que  ele  tem de  si.

Segundo  ele,  os  retratos  expunham  suas  “raivas,  coragem,  enfrentamentos,

desaforos”.  O curioso é  que ele  afirma ter  dificuldades de perceber  sua própria

imagem e, no entanto, não tem dúvidas de que se reconhece nos desenhos. 

O que mais gostei no processo todo foi olhar seus olhos... É mágico ler a
visão de alguém. Os olhos são misteriosos e simbólicos, secretos... Olhar
no  olho  de  alguém é  como amar,  e  vê-los  com alguém agindo  é  mais
prazeroso ainda...  Oportunidade que o desenho dá. Dentro de todo essa
experiência com você, acho que, no meio do labirinto e dos segredos, está o
momento de observá-la desenhando... Muito especial e simples. E envolvido
com as criações, esse momento espelha um pouco do que tenho dentro de
mim...  (ALVES,  Luciano.  Relato  de  experiência.  Correspondência  por
mensagens privadas no Facebook. 17 de janeiro de 2016)
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Ele mais uma vez toma o termo “labirinto” e então o aproxima de “segredo”.

Olhar nos olhos de alguém não implica necessariamente em ler seus olhos, mas, no

nosso caso, em fazer linhas juntos, dar voltas sem rumo, querer conhecer o outro,

acompanhar-lhe  um pouco a  vida  com afeição e  estranhamento.  A aproximação

houve,  quem  sabe,  pela  dimensão  mesma  do  mistério,  do  desejo  de  conhecer

justamente quando algo no outro se oculta sem possibilidade de revelação. Era isso

que nos movia. 

Ele fala em "olhar seus olhos" enquanto uma ação prazerosa que o desenho

permite, quando aquele que desenha olha para o desenhado e vice-versa. É bem

verdade que os momentos em que nos olhamos demoradamente, no decorrer da

produção  dos  mapas-retratos,  não  nos  deixavam  imunes,  eram  momentos

carregados e por vezes resistimos a um certo constrangimento vacilante, insistindo

na duração daquela confluência. Penso em Baudrillard, que compreende pela luz da

sedução essa dinâmica de olhares suspensos e a espécie de vertigem que ocorre

entre dois que se olham: 

A sedução dos olhos. A mais imediata, a mais pura. A que prescinde as
palavras;  só  os  olhares  enredam-se  numa  espécie  de  duelo,  de
enlaçamento imediato, à revelia dos outros e de seus discursos: discreto
fascínio de um orgasmo imóvel e silencioso. Queda de intensidade quando
a  deliciosa  tensão  dos  olhares  se  rompe  em seguida  com palavras  ou
gestos  amorosos.  Tactilidade  dos  olhares  na  qual  se  resume  toda  a
substância virtual dos corpos (do desejo?) num instante sutil, como numa
tirada  espirituosa  -  duelo  voluptuoso  e  sensual  mas  ao  mesmo  tempo
desencarnado - desenho perfeito da vertigem da sedução, que nenhuma
volúpia  mais  carnal  em  seguida  poderá  igualar.  (BAUDRILLARD,  1992,
p.133)

O autor ressalta uma qualidade tátil nesses olhares que se enlaçam, como se

olhos fossem dedos, pelos arrepiados, quase o reflexo de um na pupila dilatada do

outro. Uma relação de encantamento que talvez remeta ao pintor e o modelo vivo ou

ao fotógrafo e o fotografado. Quanto a essa relação, Luciano me parece estar certo

ao afirmar que "olhar no olho de alguém é como amar". A aventura cartográfica da

pesquisa me apresentou o desafio de olhar nos olhos daqueles com os quais eu não

tinha  familiaridade.  E,  mais  do  que  isso,  sustentar  esse  olhar,  teimar  em olhar,

esquecer-se de piscar, ressecar as córneas, perder-se no tempo, amar o outro.

4.4 A Volta para casa
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Em  março  de  2016,  em  meio  a  uma  das  manifestações  ocorridas  em

Fortaleza contra o processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff,

reencontrei  Luciano,  de  quem  não  tinha  notícias  há  meses.  O  cenário  político

brasileiro prenunciava um golpe, articulado pelo Senado, pelo Parlamento e pela

elite empresarial e financeira, com o apoio da grande mídia. Ainda sem entendermos

de  fato  o  que  estava  prestes  a  acontecer,  assistíamos  a  uma  série  de  ações

perigosas,  desde  a  perseguição  sem  fim  ao  ex-presidente  Lula  da  Silva  até  o

andamento de alguns projetos no Congresso, visando a perda de efetividade da

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Nas ruas, o clima era de tensão e a população inflamada parecia se dividir em

duas: aqueles que apoiavam o golpe e aqueles que se colocavam contra. A cidade,

tida  como  lugar  da  diversidade,  da  contaminação  e  da  aventura  com  o

desconhecido,  transmutava-se em sinais  de intolerância.  Minhas caminhadas por

Fortaleza passaram a incorporar as rotas dos movimentos que se uniam na tentativa

de se organizarem contra o golpe. No dia 31 de março, em meio aos jovens que

estendiam a bandeira multicolorida (na defesa dos direitos e das liberdades dos

grupos LGBTT) sobre a escadaria da Igreja do Carmo, no Centro, avistei Luciano,

que logo me disse: "Volto para o Distrito Federal na próxima semana."

Embaixo de um braço, carregava três malabares. Embaixo do outro, o skate.

Conversamos rapidamente. Eu estava à procura de uma amiga que me telefonava, e

ele, seguiria ao encontro de seus parceiros da casa comunitária em que morava.

Ainda  nos  vimos  uma  vez  mais  antes  de  eu  voltar  para  casa.  Como  já  havia

acontecido  antes,  nossos  olhares  pousaram  numa  mesma  frequência  e  por  lá

permaneceram suspensos por alguns segundos, à distância, vidrados um no outro,

dentro  da  multidão,  de  uma  multidão  de  centenas,  milhares  de  diferentes  que

naquele breve intervalo desejavam juntos o mesmo desejo,  a  democracia.  Foi  a

última vez que o vi.
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Penso que, para nós, um encontro muito singular aconteceu. Um acidente

aceito por ambas as partes, uma casualidade essencial, um acaso sem volta e não

um acaso qualquer.  Acaso no sentido exposto por Fayga Ostrower (1999), como

algo que nunca surge de forma arbitrária,  mas dentro de uma certa dinâmica de

ordenações  que  possibilita  vir  à  tona,  num  determinado  instante,  aquilo  que  já

estava latente em alguém, mas não claro o bastante em consciência. Para a autora,

o acaso, então, seria o trampolim que irrompe no momento exato para o salto que

esse alguém já estava prestes a dar. João Fiadeiro e Fernanda Eugênio afirmam:

O  encontro  só  é  mesmo  encontro  quando  a  sua  aparição  acidental  é
percebida  como  oferta,  aceite  e  retríbuída.  Dessa  implicação  recíproca
emerge um meio,  um ambiente mínimo cuja  duração se irá,  aos poucos,
desenhando, marcando e inscrevendo como paisagem comum. O encontro,
então, só se efectua – só termina de emergir e começa a acontecer – se for
reparado  e  consecutivamente  contra-efectuado  –  isto  é,  assistido,
manuseado,  cuidado,  (re)feito  a  cada  vez  in-terminável.  (FIADEIRO  e
EUGÊNIO, 2012, p. 1)22

O exercício do cartógrafo segue: "caminhar em involução, nem de onde, nem

para  onde,  mas  habitar  as  múltiplas  temporalidades  em  um  único  instante.  E

perguntar, que é que insiste aqui? Que é que pede passagem na língua? Que é que

ganha verbo no que acontece?" (COSTA, ANGELI e FONSECA, 2012, p. 46) De

acordo com esses autores, que burilam algumas dimensões do verbo “cartografar”, o

cartógrafo deve atentar para a experiência, a ficção, a intuição e o inconsciente. 

O convívio com Luciano se deu durante um determinado período da pesquisa,

mas continua ressoando neste momento solitário da escrita, quando relembro alguns

acontecimentos  e  busco  refletir  com essas  lembranças,  conferir-lhes  sentido  ao

trazê-las para a ordem das palavras. Despontam muitas indagações, que têm a ver

com os modos pelos quais pesquisa e vida se enredaram; o lugar que cada um de

nós, agentes dentro de um mesmo conjunto de forças, encontrava para si na relação

com  o  outro;  o  quanto  desses  encontros  se  imprimiu  nos  mapas-retratos;  as

mudanças talvez sutis na fronte de Luciano que se punha menos sisuda e também

no meu grau de abertura para a atenção e o cuidado com outros errantes na cidade. 

Figura 38 - Desenho de Luciano.

22 Excerto da conferência-performance “Secalharidade”, apresentada na Fundação Caixa Geral de
Depósitos - Culturgest, em Lisboa, no mês de junho de 2012.
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Fonte: Acervo Pessoal

(Desenho referência para pintura no muro da Casa do Barão de Camocim)

Figura 39 - Mais um desenho que fiz de Luciano, num dos tantos encontros que
tivemos.
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Fonte: Acervo Pessoal.

5 COSTURAS INACABADAS
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Numa das vezes que visitei a Crazy Game, minha atenção de imediato se

deteve num rapaz muito atípico em relação ao grupo de skatistas e aos habitantes

costumeiros da Praça da Gentilândia e seu entorno. Ele estava sentado num banco

ao lado das rampas e eu via o de costas. Era alto e loiro, usava botas e segurava

uma  bagagem  imensa  como  a  daqueles  mochileiros  que  fazem  boa  parte  das

viagens a pé. Sentei num banco atrás dele e fiquei observando a cena. Alguns dos

meninos que circulavam com seus skates me acenaram, o que fez o rapaz virar-se

para mim. Cumprimentamo-nos com um gesto de cabeça. Os mais jovens iam até

ele vez por outra, falavam-lhe algo que eu não ouvia bem e continuavam o rolê.

Quando ele começou a mexer na mochila, reparei em seus braços vermelhos de sol

a retirarem um skate. Após alguns minutos e o aparente chamado dos meninos, ele

soltou o skate no chão e foi pegando velocidade. 

Ficaram brincando em zigue-zagues, ali na minha frente. Continuava sentada,

com um caderno e uma caneta no colo, a garrafa de água na mão. De tempos em

tempos, ele me olhava, como se quisesse fazer alguma pergunta. Eu reparava na

sua mochila, que certamente podia chamar atenção de outras figuras que rondavam

a praça com frequência, como alguns atravessadores de maconha e assaltantes de

bairros vizinhos. Num dado momento, ele parou exausto. Novamente olhou para

mim e então lhe perguntei: “você é daqui?” Disse que não. Num português objetivo,

explicou que nascera nos Estados Unidos, mas a família materna era natural de

Parnaíba,  Piauí.  Ele  vinha  uma  ou  duas  vezes  por  ano  visitar  os  familiares  e

aproveitava para, antes de chegar à Parnaíba, passear um pouco pelo Nordeste.
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Disse-me que vinha de Recife, que havia chegado a Fortaleza no dia anterior

e que, durante a noite,  num bar do Benfica,  acabou por  conhecer um grupo de

amigos. Eles o fizeram companhia até alta madrugada, quando se dispersaram e

desde então ele perambulou pelo bairro até encontrar a praça. Pediu um gole da

minha água e dei-lhe a garrafa inteira. O ônibus que pegaria com destino à Parnaíba

sairia em duas horas. Os meninos ainda insistiam para que ele desse mais uma

volta. Expliquei-lhe que o terminal rodoviário não era distante, que havia uma parada

próxima na qual ele poderia pegar a linha 13 de Maio/Rodoviária e estar no terminal

a tempo. Apesar do cansaço, ele comentou que preferia estar ali, em movimento

com o skate e a algazarra dos meninos em volta, do que permanecer sentado e de

repente dar oportunidade para o sono bater com força. Tive que deixar o lugar antes

de  nos  despedirmos.  Voltei  para  casa  pensando  naquela  relação  estabelecida

rapidamente entre o rapaz - cujo nome não cheguei a perguntar - e os meninos na

Crazy Game. O skate e a praça os uniu.

5.1 Com o corpo de quem desenha

Observo  os  jovens  em  seus  skates  e  a  cidade  em  movimento.  Procuro

maneiras, talvez tímidas, de entrar em contato com eles para desenharmos juntos e

também para sondar-lhes os desejos que impulsionam a prática do skate pelas ruas.

Segundo Suely Rolnik, o trabalho do cartógrafo é principalmente o de investigar as

“estratégias das formações do desejo no campo social” (2014, p. 65). Ao considerar

que  conhecer  é  produzir  realidade  (MATURANA  e  VARELA,  2001),  então  o

pesquisador é convocado a “mergulhar na geografia dos afetos e, ao mesmo tempo,

inventar pontes para fazer sua travessia: pontes de linguagem” (ROLNIK, 2014, p.

66).
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Ao  rever  a  presente  pesquisa  e  o  modo  com  o  qual  fui  dispondo

pensamentos,  memórias,  dúvidas,  proposições  e  desenhos,  percebo  um  dos

desafios  que  me  foi  colocado:  trazer  experiências  e  intuições  para  o  plano  da

linguagem escrita, o que requer estabelecer uma ordem coerente para o texto, tentar

apresentar e discutir ideias com clareza, criar um ritmo propício à fruição da leitura.

Nesse plano das palavras escritas, procurei formas espontâneas de conversar com

outros autores e suas ideias. Uma vez que o desenhar e o conversar passaram a

configurar esta cartografia de mapas-retratos, foi  bastante difícil  não atentar para

minhas fragmentadas narrativas pessoais na composição desses conceitos. Tratam-

se de narrativas  autobiográficas  que,  a  meu ver,  também incorporam lances de

ficção à medida que buscam “traduzir” lembranças em texto escrito.  

A  narração  em  primeira  pessoa  me  parece  levar  em  consideração

especialmente as subjetividades envolvidas e, no que tange a processos de criação

em arte, dá a impressão de gerar uma proximidade maior, tanto do pesquisador com

as questões tratadas, quanto do pesquisador com o leitor. O uso da primeira pessoa

do singular conferiu ao texto certa liberdade e rigor, que proporcionaram uma escrita

quem sabe mais viajante e errática, que procura vagar ao lado da prosa poética,

sem perder de vista a dimensão de cuidado, tão cara no exercício da cartografia.

Pois, como dizem Kastrup e Passos: “O pesquisador sai da posição de quem - em

um ponto de vista de terceira pessoa - julga a realidade do fenômeno estudado, para

aquela posição - ou atitude (o ethos da pesquisa) - de quem se interessa e cuida.”

(2013, p. 272)  

5.2 Novo aprendizado do olhar

Perder-se na cidade é atividade constante dos skatistas de rua. Sendo assim,

por que relacionar mapas e skatistas? O antropólogo Giancarlo Machado (2016), ao

falar  sobre  o  curta-metragem  de  Murilo  Rubião23,  que  acompanha  trechos  de

itinerários de alguns skatistas na cidade de São Paulo, constata:  

23 Vídeo documental, dirigido por Murilo Romão e publicado em 28 de junho de 2016 no youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=l3ci7hVxF1M).
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Skatistas não precisam de mapas. Pra que se localizar quando o melhor de
uma sessão é a chance de se perder? Se perder nas manobras, se perder
no  tempo,  se  perder  nas  ruas.  Sair  pela  cidade  e,  de  maneira
despretensiosa, encontrar um tesouro. Tesouro este que para muitos pode
ser um lixo, algo desprezível, mas que se torna valioso sob as vontades dos
skatistas, como um pico com demasiadas possibilidades. Por meio de seus
impulsos,  eles  ganham velocidades,  observam situações,  interagem com
estranhos,  entram em conflitos e,  quando bem sucedidos,  acertam suas
manobras e dão vida aos espaços públicos.
(https://www.youtube.com/watch?v=l3ci7hVxF1M)

Os skatistas de fato não precisam de mapas enquanto guias ou instrumentos

de orientação. Em seus percursos errantes, o que está em jogo é a aventura da

cidade, a busca por novos picos, a companhia dos amigos. São os mapas de hoje,

excessivamente  técnicos,  que  precisam  da  dimensão  lúdica  e  errática  que  os

skatistas produzem ao experimentar as ruas. A partir dos momentos que vivenciei

com alguns jovens skatistas de Fortaleza, entendo que os mapas que criamos juntos

trazem muitas possibilidades de fabular o espaço urbano, de torná-lo mais afetivo e

menos arbitrário. 

Com eles, percebo que iniciei um novo aprendizado do olhar, no que se refere

às paisagens urbanas e aos seus transeuntes. Esse olhar é movido pela atenção às

histórias que entrelaçam habitantes e espaços. Ao sair do prédio em que trabalho,

por exemplo, deparo-me com uma dúzia de artesãos hippies que, sobre pedaços de

tecido estendidos no chão do calçadão entre a Rua Barão do Rio Branco e a Praça

do  Ferreira,  dispõem suas  peças,  a  maioria  colares,  pulseiras,  brincos  e  anéis.

Sempre estão de passagem. Em menos de um mês, muitos deles vão embora e dão

lugar a outros artesãos, igualmente passageiros. 

Escuto  suas  conversas  -  uns  vêm do  interior,  alguns  falam com sotaque

espanhol, outros parecem chegar do Maranhão e planejam ir à Canoa Quebrada.

Sozinhos ou acompanhados pela família, todos seguem viajando. Esse calçadão no

centro da cidade, que foi por eles elegido como ponto de encontro e comércio, perde

a graça quando amanhece  vazio  num domingo qualquer.  Não sei  se  há ali  um

corredor de vento mais forte ou se a vitrine das lojas Marisa promove um contraste

interessante para suas peças,  entretanto,  sei  bem que olhar  em profundidade o

calçadão desabitado na ausência deles quebra  o mais  sutil  encanto  que aquele

espaço poderia suscitar. 

https://www.youtube.com/watch?v=l3ci7hVxF1M
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Então meus olhos varrem o chão de calçamento, sobrevoam algumas poças

d’água, esbarram nos pombos e, por fim, perguntam: “em que direção os artesãos

partiram para prosseguirem a jornada?” No texto intitulado “O olhar dos viajantes”,

Sérgio Cardoso (1988) diz:   

O  olhar  não  descansa  sobre  a  paisagem  contínua  de  um  espaço
inteiramente  articulado,  mas  se  enreda  nos  interstícios  de  extensões
descontínuas,  desconcertadas  pelo  estranhamento.  Aqui  o  olho  defronta
constantemente com limites, lacunas, divisões e alteridade, conforma-se a
espaço aberto, fragmentado e lacerado. (...) E o impulso inquiridor do olho
nasce justamente desta descontinuidade, deste inacabamento do mundo…
o olhar pensa; é a visão feita interrogação. (p. 349)

Nos mapas-retratos, rostos e trajetos se perturbam. A percepção dos rostos

leva a crer que as confusas linhas de percursos contam alguma história, produzem

algum  sentido.  Para  Deleuze  e  Guattari:  “Não  há  rosto  que  não  envolva  uma

paisagem desconhecida, inexplorada”, assim como “não há paisagem que não se

povoe de um rosto amado ou sonhado, que não desenvolva um rosto por vir ou já

passado.”  (2012,  p  43).  À  medida  que  reconhecemos  o  rosto  no  traçado  de

paisagem, o mapa parece ganhar identidade e dimensão humana. Ele permanecerá

inútil  enquanto  instrumento  de  orientação  geográfica,  mas  talvez  faça  o  leitor

acreditar que aqueles caminhos pertencem àquele rosto, que o dono daquele rosto

travou enérgicas relações com os espaços percorridos. 

Mapas nos intrigam, talvez ainda mais aqueles que ignoram as convenções
cartográficas. Esses são mapas cujas essências apontam para algum outro
propósito que não se trata apenas de nos levar de ponto A a ponto B. Eles
são veículos da imaginação, abastecidos e prontos para serem lançados.
Olhamos para esses mapas e nossas mentes sabem exatamente o que
fazer: alcançamos as informações e as extrapolamos para um lugar onde a
imaginação possa saltar, jogar, delirar (...). (HARMON, 2004, p. 10 e 11)24

5.3 Meninas

24 Tradução minha.
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Ao  longo  da  pesquisa,  pude  encontrar  algumas  poucas  meninas  que

andavam com skate pela cidade, no entanto, elas não pareceram demonstrar real

interesse pelo convite do desenho partilhado. Cheguei a pegar o contato de parte

delas para tentar marcar um encontro em outras ocasiões, de acordo com o horário

que  eles  tivessem  livre,  mas  foram  todas  tentativas  frustradas.  Com  Evilásio,

consegui  o  email  de  algumas  meninas  com quem ele  andava  de  skate  e  que,

segundo  ele,  estavam dispostas  a  participarem da  pesquisa.  Nas  redes  sociais,

adicionei três delas. Marcamos, desmarcamos e remarcamos, mas o fato é que não

tive a oportunidade de sentar com nenhuma delas para desenharmos juntas o mapa-

retrato.

No início, tais acontecimentos me soaram como uma falta significativa para a

pesquisa.  Mais  tarde,  em conversas  com minha  orientadora,  Deisimer,  passei  a

compreender esses ensaios de encontros que não se concretizaram também como

componentes da cartografia. Essa série de tentativas fracassadas de me aproximar

de um limitado número de jovens skatistas mulheres talvez estivesse a declarar

algo, tanto sobre o fato de elas ainda serem uma evidente minoria em ambientes

tradicionalmente caracterizados pela presença masculina - as ruas em geral e os

grupos de skatistas - quanto sobre minha própria postura e abordagem perante elas,

quem  sabe  aparentemente  menos  entusiasmada.  Essas  micropercepções  são

complexas no estabelecimento de relações interpessoais, o que é difícil de abordar

com clareza, mas também dizem respeito aos acasos da criação que, a meu ver,

precisam ser respeitados.

5.4 Eu me importo com você
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Numa  pesquisa  cartográfica,  admite-se  desde  o  início  que  há  poucas

previsões. O caráter participativo, a habitação de um território com o qual não se

tinha  familiaridade,  o  processo  coletivo  de  produção  de  conhecimento  e  o

engajamento para a criação de um ambiente comum nos leva a abrir “nossa atenção

e nossa sensibilidade a diversos e  imprevisíveis  atravessamentos”  (KASTRUP e

PASSOS, 2013, p. 277). Neste caso, o atravessamento maior foi o encontro com

Luciano. Todos os outros jovens com quem convivi tiveram importância singular na

pesquisa, mas Luciano foi sem dúvida aquele que me pôs em xeque, que me fez

questionar meu próprio lugar de artista e pesquisadora, repensando tudo aquilo que

me parecia seguro dentro da pesquisa.

Esse atravessamento que se deu com a aparição de Luciano tem algumas

razões - e parte delas me foge -, mas uma se sobressai devido ao grande impacto

que significou para  mim,  durante  a  feitura  dos mapas-retratos:  a  experiência  de

olharmos um para os olhos do outro, sob influência de um mesmo magnetismo que

transbordava à nossa volta e contagiava mãos, papéis, pernas e canetas, causando

lapsos de tempo. Nesses instantes recortados, ficávamos em silêncio. Como traduzir

sensações para as quais ainda não sabemos dar nomes?

Usnelli, personagem de Ítalo Calvino no conto “A aventura de um poeta”, fica

mudo ao chegar próximo a uma ilha da costa italiana e se deparar com certa visão

que, para ele, escritor, não poderia ser narrada: 

Usnelli,  no  bote,  era  todo  olhos.  Compreendia  que  aquilo  que  naquele
momento a vida estava lhe dando era algo diante do qual nem todos podem
fixar de olhos abertos, como o coração mais ofuscante do sol. E no coração
deste sol era silêncio. Tudo o que estava ali naquele momento não podia ser
traduzido em nada mais, talvez nem mesmo numa recordação. (2011, p.
126 e 127)

Esse trecho remete ao problema da tradução, muito recorrente nas pesquisas

cartográficas. Não se trata aqui de procurar trazer incansavelmente para o texto uma

cópia  ideal  ou  muito  fiel  da  experiência  vivida,  mas  de  encontrar,  em palavras,

modos  de  evocar  sensações  mais  ou  menos  equivalentes,  dentro  de  estruturas

sintáticas que sugerem um ritmo próximo ao do andamento das ações ocorridas,

verbalizando  os  movimentos  difusos  e  os  estados  de  espírito  intensos

experimentados na pesquisa de campo. Kastrup e Passos, ao tratarem da questão

da tradução, citam Jullien, para quem:
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A tradução é mais precisamente uma zona de aventura. O que se tomava
como evidência surge, frente ao outro, como estranho. Traduzir é realizar a
passagem de uma língua a outra, sem que haja uma língua por trás, que
pudesse funcionar como um ponto de vista externo, garantido ou afastado.
Estamos sempre numa língua ou noutra, não há uma língua por trás que
constitua um solo seguro que garanta a passagem de uma a outra. Se não
há  correspondência  de  princípio,  como  conceber  a  passagem?  Não
podemos contar com invariantes que nos abririam para uma universalidade
supostamente  dada.  Temos,  ao  contrário,  que  encontrar  ou  produzir
equivalentes.  Nos  termos  da  pesquisa  cartográfica,  a  equivalência
produzida não é sinônimo de correspondência, mas se dá como sintonia no
plano de forças. (JULLIEN, 1990 apud KASTRUP e PASSOS, 2013, p. 274)

Os olhares suspensos me inquietaram a ponto de tornarem-se título desta

pesquisa. Olhar nos olhos de alguém é um gesto tão singelo quanto poderoso, ainda

mais no contexto das metrópoles contemporâneas. A força desse gesto não reside

na crença de que ele traz à tona os dramas dos sujeitos que se olham (como aquela

expressão que se refere aos olhos enquanto “janelas da alma”), mas na confiança

de que ele manifesta o interesse, a atenção e o cuidado pelo outro. É como se,

estando em silêncio, um dissesse ao outro:  neste momento, eu me importo com

você e sei que você também se importa comigo.



127

REFERÊNCIAS

ANGELI, A. A. C., COSTA, L. A, FONSECA, T. M. G. Cartografar. In  Pesquisar na
diferença - Um abecedário. (org.) FONSECA, Tania M. G., NASCIMENTO, Maria L. e
MARASCHIN, Cleci. Porto Alegre, Editora Sulina, 2012;

ASSIS, N., BUENO, G., FURTADO, J. R., LEVITAN, D., ZANELLA, A. V. Jovens na
cidade:  Arte,política  e  resistências.  In:  Juventude e  a  experiência  da  política  no
contemporâneo. (Org.) CASTRO, Lucia Rabello, MAYORGA, Claudia, PRADO, M. A.
M. Rio de Janeiro, Contra-capa/Faperj, 2012; 

BASSETS, M. Faus. J. Trump suspende entrada de refugiados e de imigrantes de
vários países muçulmanos. In El País. Posto online no dia 28 de janeiro de 2016,
consultado  em  quatro  de  favereiro  de  2017.  URL:
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/27/internacional/1485551816_434347.html.

BARBALHO, Alexandre. A criação está no ar - Juventudes, política, cultura e mídia.
Fortaleza, Ed. UECE, 2013;

BAUDRILLARD, J. Da sedução. Campinas-SP, Papirus Editora, 1992;

BRANDÃO,  Leonardo.  Da  cidade  transfigurada  à  cidade  transformada:  culturas
juvenis e a prática do skate (1970/1980). In Revista História e Cultura, Franca-SP, v.
1, n. 2, p. 7 a 20, 2012;

BRITTO, Fabiana D. e JACQUES, Paola B. (org.) Experiências metodológicas para
compreensão da complexidade da cidade contemporânea. II  Subjetividade Corpo
Arte. Salvador, EDUFBA, 2015;

BONDÍA,  J.  L.  Notas  sobre  a  experiência  e  o  saber  da  experiência.  In  Revista
Brasileira de Educação. No. 19, Jan/Fev/Mar/Abr. Rio de Janeiro, ANPED, 2002;

BOOHER, Bridget. Body map of my life. In You are here - Personal geographies and
other maps of the imagination. (org.) HARMON, Katharine. Nova Iorque, Princeton
Architectural Press, 2004;

BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia - Histórias de deuses e heróis. Rio
de Janeiro, Ediouro Publicações, 2001;

CALVINO, Ítalo. Os amores difíceis. São Paulo, Companhia das Letras, 2011;

CALVINO, Ítalo. O viajante no mapa. In  Coleção de areia. São Paulo, Companhia
das Letras, 2010;

CARDOSO, Sérgio. O olhar dos viajantes. In O Olhar. NOVAES, Adauto (org.). São
Paulo, Companhia das Letras, 1988;

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/27/internacional/1485551816_434347.html


128

CERTEAU, Michel de.  A invenção do cotidiano - Artes de fazer. Petrópolis, Editora
Vozes, 1998;

CHNAIDERMAN,  Miriam.  Desejos  desenhadores  e/ou  desenhos  desejadores.  In
Disegno.  Desenho.  Desígnio.  DERDYK,  Edith  (org.).  São  Paulo,  Editora  Senac,
2007;

COMOLLI, Jean-Louis. Ver e poder - A inocência perdida: cinema, televisão, ficção,
documentário. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2008;

CORTÁZAR, Julio. As linhas da mão. In Histórias de cronópios e de famas. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 2009;

COSTA, M. R. M., COSTA, V. L. M., SILVA, E. R.  Skatistas street: Enfrentando as
incertezas e construindo conhecimentos. FAMATh; PPGEF/UGF; UNI-RIO, 2011;

COUTO, Mia. O incendiador de caminho. In  E se Obama fosse africano? E outras
interinvenções. São Paulo, Companhia das Letras, 2011. 

DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. São Paulo, Editora 34, 1997;

DELEUZE, Gilles. Francis Bacon - Lógica da sensação. Rio de Janeiro, Zahar, 2007;

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs. vol.3. São Paulo, Editora 34, 2012;

DEMOLY, K. e GORCZEVSKI D. Pesquisa em perspectiva: percursos metodológicos
na invenção da vida e do conhecimento. EDUFERSA, Mossoró, 2014;

DERDYK,  Edith.  (org.)  Disegno.  Desenho.  Desígnio. São  Paulo,  Editora  Senac,
2007;

DERDYK,  Edith.  Formas  de  pensar  o  desenho  –  desenvolvimento  do  grafismo
infantil. São Paulo, Editora Scipione, 1994;

DERRIDA,  Jacques.  Pensar  em  não  ver:  escritos  sobre  as  artes  do  visíve l.
Florianópolis, Ed. da UFSC, 2012;

DI GIORGI, Flavio. Os caminhos do desejo. In  O desejo. (org.) NOVAES, Adauto.
São Paulo, Companhia das Letras, 1990;

DINIZ, Nelson e SILVA, Luciano Hermes. O que o skate pode dizer sobre o ensino
de geografia? In Giramundo. Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 91-97. Jul/Dez. 2014;

EUGÊNIO,  F.  e  FIADEIRO,  J..  O encontro  é  uma ferida.  2013.  Disponível  em:
http://and-lab.org/wp-content/uploads/2013/08/O-encontro-e%CC%81-uma-ferida-_-
final.pdf Acesso em 10 de julho de 2015;

FERREIRA,  Pedro  Peixoto.  Skatografias  -  O  caso  do  pico.  In  Vida  e  grafias  -
Narrativas  antropológicas  entre  biografia  e  etnografia.  (orgs.)  KOFES,  Suely  e
MANICA, Daniela. Rio de Janeiro, Editora Lamparina, 2015;

FONTELA, Orides. Poesia reunida [1969-1996]. São Paulo, Cosac Naify, 2006;



129

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Como viver junto. In Bienal de São Paulo, 27, 2008, São
Paulo. Anais. Lisette Lagnado (org.). Rio de Janeiro: Cobogó, 2008;

GUSTSAK, Felipe e PELLANDA, Nize M. C. Autonarrativas e invenções de si.  In
Arte  que  inventa  afetos (org.)  GORCZEVSKI,  Deisimer.  Fortaleza,  Imprensa
Universitária, 2015;

HALL, Stephen S. I, Mercator. In  You are here - Personal geographies and other
maps of the imagination. New York, Princeton Architectural Press, 2004;

HARMON, Katharine (org.). You are here - Personal geographies and other maps of
the imagination. New York, Princeton Architectural Press, 2004;

JACQUES, P. B. Elogio aos errantes. Salvador, EDUFBA, 2012;

KASTRUP, Virgínia e PASSOS, Eduardo. Cartografar é traçar um plano comum. In
Fractal, Rev. Psicol., v. 25 - n. 2, p. 263-280, Maio/Ago. 2013;

LEFEBVRE, H. O direito à cidade. Lisboa, Letra Livre, 2012;

LEPECKI,  André.  Coreopolítica  e  coreopolícia.  In  Ilha  Revista  de  Antropologia,
UFSC, Florianópolis, 2012;

LIMA, Eduardo Rocha. Laboratório:  Desdobramentos defendidos.  In  Experiências
metodológicas  para  compreensão  da  complexidade  da  cidade  contemporânea.  I
Experiência  Apreensão  Urbanismo.  JACQUES,  Paola  B.  e  DRUMMOND,
Washington (org.) Salvador, EDUFBA, 2015;

LINS, Daniel. Skate: Os tempos mudam. Jornal O Povo, Fortaleza, p. 7, 20 de junho
de 2010;

MACHADO,  Giancarlo  M.  C.  De  skate  pela  cidade:  quando  o  importante  é  não
competir. In cadernos de campo. São Paulo, n. 21, p. 1-360, 2012;

MARTINS, Luiz Geraldo Ferrari. A etimologia da palavra desenho (e design) na sua
língua de origem e em quatro de seus provincianismos: Desenho como forma de
pensamento  e  de  conhecimento.  In  III  Fórum de  Pesquisa  FAU.Mackenzie.  São
Paulo, 2007;

MARTINS,  Mirian  Celeste.  Um  galo  com  quatro  patas!  In  Disegno.  Desenho.
Desígnio. DERDYK, Edith (org.). São Paulo, Editora Senac, 2007;

MATURANA, H.  Ciência e vida cotidiana:  a ontologia das explicações científicas.
Belo Horizonte, Editora UFMG, 2001;

MATURANA, H. Ontologia del conversar. Revista terapia psicológica, Ano VII, v. 10.
Santiago do Chile, 1988;

MATURANA, H. e VARELA, F.  A árvore do conhecimento: as bases biológicas da
compreensão humana. Palas Athena Editora, São Paulo, 2001;



130

MONTENEGRO, Tércia.  Dicionário Amoroso de Fortaleza. Anajé, Editora Casarão
do Verbo, 2014;

NEVES, Claudia A. B. Desejar. In  Pesquisar na diferença - Um abecedário. Porto
Alegre, Editora Sulina, 2012;

NOVAES, R., VANUCCHI, P. (orgs.).  Juventude e sociedade: Trabalho, educação,
cultura e participação. São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 2004;

OLIC,  Maurício  B.  "De  quebrada  para  quebrada":  por  uma nova  cartografia  dos
skatistas na metrópole. In Ponto Urbe [Online], 3 | 2008, posto online no dia 31 de
Julho  2008,  consultado  em  29  de  Outubro  2015.  URL  :
http://pontourbe.revues.org/1802 ; DOI : 10.4000/pontourbe.1802;

OKAMOTO, Ayao. Os cadernos de apontamentos: percurso e fabulação do desenho
pelo  universo  das  sensações.  2009.   Tese  de  doutorado  em Poéticas  Visuais  -
Escola de Comunicação e Artes - USP;

OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. São Paulo, Editora Elsevier, 1999;

PENA,  João  Soares  e  WAN-DALL  Jr,  Adão.  Experiências  metodológicas  para
compreensão  da  complexidade  da  cidade  contemporânea.  In  I.  Experiência
Apreensão Urbanismo.  (orgs.)  JACQUES,  Paola B.  e  DRUMMOND, Washington.
Salvador, EDUFBA, 2015.

PASSOS, E., KASTRUP, V., ESCÓSSIA, L. (orgs.). Pistas do método da cartografia
–  Pesquisa-intervenção  e  produção  de  subjetividade.  Porto  Alegre,  Editora
Meridional, 2012;

RIBEIRO, A. C. T. Revista Redobra 9. Salvador, Editora UFBA, 2012;

ROLNIK,  Suely.  Cartografia  sentimental  –  Transformações  contemporâneas  do
desejo. Porto Alegre, Editora Meridional e Editora UFRGS, 2014;

SARAMAGO,  José.  Manual  de  pintura  e  caligrafia.  São  Paulo,  Companhia  das
Letras, 2010;

SARAMAGO,  José.  O  conto  da  ilha  desconhecida.  São  Paulo,  Companhia  das
Letras, 1998;

SEEMAN, Jörn. Tradições humanistas na cartografia e a poética dos mapas. In Qual
o  espaço  do  lugar? (orgs.)  MARANDOLA Jr.,  HOLZER W.  e  OLIVEIRA,  L.  São
Paulo, Perspectiva, 2014.

SILVA, Mario Luis M.  A linguagem corporal de um skatista. Posto online em 2015,
consultado  em  24  de  março  de  2016.  URL:  http://docplayer.com.br/14360116-A-
linguagem-corporal-de-um-skatista.html

TAVARES,  Gonçalo  M.  O  imperativo  da  literatura.  In  Ofício  da  palavra.  (org.)
GONÇALVES, José Eduardo. São Paulo, Autêntica, 2014;

http://docplayer.com.br/14360116-A-linguagem-corporal-de-um-skatista.html
http://docplayer.com.br/14360116-A-linguagem-corporal-de-um-skatista.html


131

URIARTE, Urpi Montoya. Olhar a cidade. In Ponto Urbe, 13 | 2013, posto online no
dia  20  de  Dezembro  2013,  consultado  o  28  de  janeiro  de  2017,  URL  :
http://pontourbe.revues.org/774 ; DOI : 10.4000/pontourbe.774

VARGAS,  Carmen  Z.  Juventude  e  contemporaneidade:  possibilidades  e  limites.
Revista Última Década. Porto Alegre, n. 20, p. 47 a 69, junho 2004;

ZARKA, Raphaël.  On a day with no waves – A chronicle of skateboarding (1779 -
2009). Paris, Éditions B42, 2011.

http://pontourbe.revues.org/774

	1 COMO DESENHAR COM JOVENS QUE PERCORREM, COM O SKATE, A CIDADE?
	1.1 Daniel
	1.2 O risco, o outro
	1.3 Estrutura óssea

	2 SUGERIR LIMITES NUM CAMPO VASTO: MINHA HISTÓRIA COM O DESENHO
	2.1 Sertão Central
	2.2 Fortaleza
	2.3 A Linha
	2.4 O Rosto
	2.5 Desenho, velocidade, skate

	3 CONVERSAR, POR UMA CARTOGRAFIA DE PERCURSOS ERRANTES NA CIDADE
	3.1 O verbo e as micronarrativas
	3.1.1 Telepatia
	3.1.2 Cadeiras na calçada
	3.1.3 Mãe e pai
	3.1.4 Estilhaço
	3.1.5 Diego
	3.1.6 Pixel
	3.1.7 Criança
	* * *

	3.2 CRAZY GAME
	
	3.3 Mapas de aventuras na cidade
	3.4 O movimento dos corpos errantes
	3.5 Mapas-retratos: o desejo do encontro

	4 LUCIANO
	4.1 Olhos Escuros
	4.2 Árvores Milenares
	4.3 Labirinto dos olhares suspensos
	4.4 A Volta para casa

	5 COSTURAS INACABADAS
	5.1 Com o corpo de quem desenha
	5.2 Novo aprendizado do olhar
	5.3 Meninas
	5.4 Eu me importo com você

	REFERÊNCIAS

