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Resumo: 

A comunicação proposta busca pensar os desafios colocados pelas questões desta sessão 

temática no campo da Rua, entendida aqui como protagonista de uma resistência opaca aos 

processos de homogeneização, espetacularização e privatização dos espaços públicos. Para isso, 

a pesquisa opta pela apreensão da política da rua, inserindo o pesquisador no chão, em interação 

com o Outro, de modo a arriscar-se a experimentar diferentes padrões de significações e de 

práticas que produzem o urbano. Os aliados para essa investigação são denominados aqui 

sujeitos ambulantes. Indivíduos que trabalham, moram, sobrevivem, se expressam ou 

simplesmente se deslocam pelas ruas. Interessa aqui investigar como o movimento é 

instrumentalizado para o desvio dos padrões dominantes de homogeneização e produção de 

consensos sobre a cidade. Cada encontro desdobra-se em uma narrativa cartográfica, uma delas 

apresentada nesta comunicação.  Seus desdobramentos reflexivos revelam colisões, fissuras e 

agenciamentos decorrentes do encontro dessas territorialidades ambulantes com as pulsões de 

sedentarização distribuídas pelos poderes da cidade. Através da investigação de um estado de 

rua, são apontados caminhos de resistência da rua à produção de vias, que nos levam a pensar 

modos de substituir a velocidade de um fluxo uniforme por fluxos heterogêneos mais lentos: 

sabotar a velocidade a favor do movimento. O percurso teórico, num campo mais ampliado, 

aponta para os limites das práticas urbanísticas e a necessidade de uma atuação no próprio limiar 

da disciplina com outros campos do conhecimento. 
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A rua na contramão 

Que papel ocupa a Rua no campo de tensões que configuram a cidade contemporânea? Se por 

um lado, as ferramentas tradicionais do planejamento parecem cada vez mais neutralizadas 

diante dos poderes do capital imobiliário e financeiro sobre as cidades brasileiras, podemos, por 

outro lado, observar na dinâmica das ruas, possibilidades que escapam aos padrões hegemônicos 

de espacialização na cidade. São expressões e apropriações da cidade produzidas na prática 

cotidiana de indivíduos, que parecem ter a capacidade de subverter algumas lógicas associadas 

aos processos que dominam a produção das cidades.  

As ferramentas clássicas de análise das dinâmicas urbanas costumam utilizar lentes já viciadas 

de aproximação à cidade real, produzindo representações que fixam territórios sócio-econômicos 

e baseiam-se em categorizações polarizadas como formal e informal, público e privado, que 

acabam idealizando um espaço imutável e que parece ter abolido o tempo. No entanto, desviando 

o foco dessas lentes, do solo para os fluxos urbanos, observa-se que populações usualmente 

apresentadas como excluídas, apropriam-se da rua com razoável liberdade enquanto os 

“incluídos” enclausuram-se cada vez mais em uma espécie de “arquipélago capsular” (CAUTER, 

2007).  

Se entendermos, portanto, o solo como suporte para práticas urbanas que podem ocorrer à 

margem da propriedade e da lei, dissolvem-se as representações cristalizadas da cidade 

sedentária e exclusão e inclusão, público e privado, formal e informal, se embaralham, formando 

uma zona de indistinção (AGAMBEN, 2002). Sobre esta zona cinzenta podemos identificar uma 

política ao nível da rua que, paralelamente à esfera macropolítica - que atua pela democracia 

consensual -, afirma os micropoderes da cidade sobre o Estado e o mercado, e em seus enredos 

cotidianos perenizam o conflito como condição inerente à condição urbana.  

No livro A casa e a Rua, Roberto da Matta já apontava esta condição da rua que, sendo livre da 

moral que rege o ambiente familiar da casa, e onde se opera uma dinâmica entre indivíduos 

anônimos, pode assim abrigar práticas sociais marginais. 

É na rua que devem viver os malandros, meliantes, pilantras e os marginais em geral - ainda que 

esses mesmos personagens em casa possam ser seres humanos decentes ou mesmo bons pais de 

família. A rua é local de individualização, de luta e de malandragem (...), contexto onde não se 

aplicam as constelações de valores da casa. O que equivale a abrir mão de um controle social rígido 

que de certo modo garante a pacificação dos ânimos, aproximando-nos assim do conflito aberto. Por 

isso, é próprio do espaço da rua, a contradição [...]. (MATTA,1997, p.55) 

Tomamos como ponto de partida esta associação da rua ao conflito e à contradição, o que nos 

permite uma aproximação ao conceito de espaço liso de Deleuze e Guatarri (1997). 

Diferenciando-se do espaço estriado -  aquele onde leis, valores, protocolos estão sedimentados, 



esquadrinhando, assim, os percursos mentais e materiais do homem - , o espaço liso constitui um 

campo aberto onde as possibilidades se apresentam, onde não há pontos, apenas linhas, e em 

última instância, onde o pensamento e a sociedade realizam suas mutações, suas revoluções e 

seus saltos em direção ao novo e ao desconhecido. Entretanto, seria errado, ou demasiadamente 

determinista, associar incondicionalmente a materialidade espacial da rua a este conceito. Mas, 

partindo desta ressalva, seria possível amarrar tais idéias da seguinte forma: a rua pode tornar-se 

um espaço liso nos momentos ou situações em que ela adquire um “estado” produzido pelo seu 

uso, aberto à produção de subjetividades outras, diferentes das que já estão aí sendo 

reproduzidas. 

Esta formulação decorre de uma noção de espaço que só pode ser entendido através do uso 

dado pela apropriação social. No livro Quando a rua vira casa, Santos e Vogel (1985, p. 48) 

explicam que “os significados que um determinado suporte material (esquina, calçada, quintal, 

rua, etc.) pode assumir, resultam da sua conjugação com uma atividade e mudam de acordo com 

ela. Assim como a rua é a forma de utilizá-la, o espaço é o uso que permite”.  

Conjugando então o entendimento de que há uma interferência mútua entre o espaço da rua e as 

atividades que nela tomam forma, com a idéia de que no espaço da rua há uma coexistência e 

sobreposição de práticas heterogênea e, ao inserir nesta equação o aspecto da temporalidade, 

onde essas relações estão em constante mutação ao longo do tempo, nos aproximamos da idéia 

de um estado de rua, que pode estar presente com certa constância em determinadas ruas, mas 

que também pode se instaurar, mesmo que momentaneamente, dada uma confluência de 

circunstâncias, até mesmo naquelas vias cujo propósito original e rotineiro é apenas servir aos 

fluxos que ligam lugares outros (que não o seu próprio) da cidade.  

A rua e os sujeitos ambulantes 

A rua é aqui compreendida não apenas como palco, mas como protagonista de uma resistência 

opaca aos processos de homogeneização, espetacularização e privatização dos espaços 

públicos. Ela resiste pela ação dos sujeitos que dela dependem. Para isso, optando pela 

apreensão da política da rua1, a investigação apóia-se numa cartografia ao nível do chão (em 

oposição aos mapas e fotos aéreas), em interação com o Outro, de modo a arriscar-se a 

experimentar diferentes padrões de significações e de práticas que produzem a cidade. 

                                                            
1 Podemos pensar uma distinção entre a “política da rua” e a “política na rua”. Esta última estaria mais relacionada às 
manifestações, passeatas, “marchas”, organizadas previamente. Aqui a política é significada em “ato político” e a rua, 
escolhida estratégicamente em função da visibilidade, do impacto no sistema de circulação da cidade, etc. A rua é 
palco. Já a primeira estaria relacionada à co-existências, dissensos e rearranjos cotidianos que se dão nas interações 
sociais nos e com os espaços (sintaxe) e significados (semântica) da rua. A rua é também protagonista. É claro que a 
“política da rua” surge invariavelmente quando acontecem atos políticos na rua. Não se trata de defender uma em 
detrimento da outra, mas de esclarecer o recorte escolhido. 



Os aliados para essa investigação são tomados inicialmente através de arquétipos comumente 

usados para, a partir do contato com o pesquisador, revelarem suas singularidades. São 

moradores de rua, catadores de lixo, vendedores ambulantes, bicicleteiros2, loucos - indivíduos 

que trabalham, moram, sobrevivem, se expressam ou simplesmente se deslocam pelas ruas –, 

denominados aqui sujeitos ambulantes. Adotamos aqui o conceito de sujeito proposto por 

Agamben, segundo o qual este seria o resultado “da relação ou do “corpo-a-corpo” entre os 

viventes e os dispositivos”. Na esteira de Foucault e Deleuze, o autor considera dispositivo tudo 

aquilo que pode “capturar, orientar, determinar, interceptar, controlar, gestos, condutas, opiniões 

dos seres viventes. Sendo assim, sujeito teria então um duplo significado: de uma parte, é o que 

leva um indivíduo a ligar-se e a assumir uma individualidade, uma singularidade; mas também 

significa sujeitamento a um poder externo” (AGAMBEN, 2009, p. 40-41). 

Entre singularidade e sujeitamento, as práticas de espacialização desses sujeitos são distintas 

daquelas hegemônicas, apresentando-se como marginais ou constituindo alternativas, seja por 

que são de fato ilegais ou porque não obedecem a princípios morais sedimentados na sociedade, 

mas que resistem, a pressões e repressões por meio de embates, conflitos; ou simplesmente 

desviam, tornam-se invisíveis, e assim lutam pelo direito de existir. Interessa aqui investigar como 

o movimento é instrumentalizado para o desvio dos padrões dominantes de homogeneização e 

produção de consensos sobre a cidade. 

A espacialização desse recorte ambulante da cidade, diferentemente de outras situações 

usualmente interpretadas como informais, como as favelas ou agrupamentos de camelôs3, não 

envolve tanto a idéia de construção de um lugar, de um espaço diferenciado, mas de 

territorialidades. Estas são facilitadas, geralmente, por um componente tecnológico (mesmo que 

precário): artefatos desmontáveis e transportáveis, como suportes, barracas ou veículos que 

possibilitam tanto o deslocamento quanto o desenvolvimento de atividades variadas. Um 

instrumental flexível, criado para enfrentar as barreiras e regulamentos, ocupar os espaços vazios 

ou intensamente trafegados; apropriam-se da infra-estrutura da cidade de formas inesperadas, 

produzindo territorialidades em constante transformação, paralelas ao planejamento urbano e à 

política de Estado. 

Haveria também uma faceta da rua, ligada mais à esfera da subjetividade que poderíamos chamar 

um devir-rua, uma potência da rua enquanto conteúdo simbólico-afetivo que envolve um 

emaranhado de pulsões relacionadas às idéia de  libertação de estruturas morais, familiares, 
                                                            
2 Chamamos aqui “bicicleteiros”, não o ciclista por esporte ou por lazer, nem o que circula por ciclovia, mas aquele que 
se locomove pelas ruas, sem equipamentos de segurança, enfrentando os automóveis geralmente na contramão. 
3 Chamamos de “camelô”, denominação popular do comércio informal de rua em várias cidades do Brasil, aquelas 
bancas, geralmente desmontáveis, que constituem ponto fixo (ainda que carregado de provisoriedade) e que 
majoritariamente apresentam-se em agrupamentos nos locais de grande circulação de pedestres. Apesar de seu caráter 
fixo e de “ponto”, são chamados também de comércio ambulante. Os vendedores ambulantes dos quais falamos são de 
fato ambulantes.  



religiosas; assim como desejos de perigo, marginalidade, sexualidade, vagabundagem; a busca 

de estados alterados de consciência com o uso de drogas ou mesmo, para os “loucos”, a 

expressão de suas esquizofrenias e sociopatias.  Um devir-rua que se intensifica com a 

modernidade nas cidades e está presente nas flaneries de Baudelaire no século XIX revisitadas 

por Benjamin, nas deambulações dadaístas e surrealistas,  e nas derivas situacionistas4. João do 

Rio, um flaneur convicto das ruas do Rio de Janeiro do início do século XX, descreve com lirismo 

algumas características que poderíamos associar a esse devir: 

A rua faz as celebridades e as revoltas, a rua criou um tipo universal, tipo que vive cada aspecto 

urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem dos gnomos e dos silfos das 

florestas, tipo proteiforme, feito de risos e lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de 

abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e ambíguo com saltos de felino e risos de navalha, o 

pródigo de uma criança mais sabida e cética que os velhos de setenta invernos, mas cuja 

ingenuidade é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações, 

criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama sem interesse, e pode rir, francamente, depois 

de ter conhecido todos os males da cidade, poeira d`ouro que se faz lama e torna a ser poeira. (RIO, 

2007, p. 27) 

Curiosamente, parece ser este devir a que o planejamento urbano e os projetos urbanos 

contemporâneos (operados pelo Estado e pelo Capital) continuam a negar como sempre fez o 

urbanismo funcionalista, de Haussman a Le Corbusier5,  já criticado nas palavras de Guy Debord: 

“O esforço de todos os poderes estabelecidos, desde as experiências da revolução francesa, para 

ampliar os meios de manter a ordem na rua culmina afinal com a supressão da rua” (DEBORD, 

1997, p.113). E  podemos completar afirmando que a negação da rua em última instância culmina 

na negação da própria cidade.  

Tática, tempo, e movimento 

“Sujeitos ambulantes” seriam apenas um recorte de uma coletividade mais ampla que Michel de 

Certeau chama de praticantes ordinários da cidade, cujas táticas para tirar proveito “das falhas 

que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário”, dependem de 

uma astúcia (CERTEAU, 2008, p.95). Estes sujeitos da ação anônimos alteram e produzem 

espaços, ainda que com outra potência e outro modo de operar, apontando a extensão deste 

domínio para além dos saberes e poderes de planejadores e políticos.  

 Ainda que se mantenham dependentes das possibilidades oferecidas pelas circunstâncias, essas 

táticas desviacionistas não obedecem à lei do lugar, já que não são definidas ou identificadas por ele. 

Não são mais localizáveis que as estratégias tecnocráticas que visam criar lugares segundo modelos 
                                                            
4 Sobre a flanerie, as deambulações e derivas ver o “pequeno histórico das errâncias urbanas” In JACQUES, P. B., 
2006. 
5 Cuja célebre frase “É preciso matar a rua”, representa o urbanismo funcionalista abstrato em sua faceta mais 
desumana. 



abstratos. Mas o que as distinguem diz respeito ao mesmo tempo aos tipos de operações e ao papel 

do espaço: estratégias são capazes de produzir, tabular e impor esses espaços, enquanto as táticas 

podem apenas usar, manipular e subverter esses espaços. (ibid, p. 92) 

Os usos marginais que tomam corpo nas rua estariam assim mais ligados a essa natureza tática . 

São táticas elaboradas para desviar, muitas vezes subvertendo as maneiras esperadas ou 

coletivamente aceitas de utilização dos espaços públicos. Interessa aqui, mais do que mapear 

essas usos, investigar tais “modos de operar”. 

Deleuze e Guattari utilizaram a analogia da água para explicar o modo de agir do Estado, que 

precisaria “subordinar a força hidráulica a condutos, canos, diques que impeçam a turbulência, 

que imponham ao movimento ir de um ponto a outro, que imponham que o próprio espaço seja 

estriado e mensurado (...)”. Em contrapartida, apontam que o modo de operar da ciência nômade 

consiste em “se expandir por turbulência num espaço liso, em produzir um movimento que tome o 

espaço e afecte simultaneamente todos os seus pontos”. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, pp. 27-

28).  Segundo eles, este outro modo seria “turbilhonar, num espaço aberto onde as coisas-fluxo se 

distribuem”, em vez de “distribuir um espaço fechado para coisas sólidas”. “num caso ocupa-se o 

espaço sem medi-lo, no outro, mede-se o espaço afim de ocupá-lo”(ibid, p. 25). 

Como Foucault (2001) detectou, em seu ensaio sobre “os espaços outros”, o período histórico em 

que vivemos é o do predomínio do espaço. A lógica dominante nos mapas é a do espaço; a da 

cidade também. O Espaço está ligado à sedentarização da vida que por sua vez leva cada vez 

mais à valorização do próprio, da propriedade. Talvez por isso De Certeau proponha no lugar dos 

mapas, a idéia de trajetória, mais ligada ao tempo, à temporalidade. 

Ela (a trajetória) deveria evocar um movimento temporal no espaço, isto é, a unidade de uma 

sucessão diacrônica de pontos percorridos, e não a figura que esses pontos formam num lugar 

supostamente sincrônico ou acrônico. [...] Um gráfico toma o lugar de uma operação. [...] substitui 

uma prática indissociável de momentos singulares e oportunidades[...]. (CERTEAU, 2008, pp. 98-99) 

De Certeau denuncia uma falha historicamente presente nas práticas urbanísticas de matriz 

funcionalista: a dificuldade em incorporar a dimensão temporal dos usos e mutações do espaço 

das cidades. Esta tensão leva-nos a pensar a irredutibilidade do movimento ao mapa.  

Propomos então como ferramenta, a narrativa cartográfica, que como descreve Rolnik, “trata-se 

de um roteiro, inventado ao mesmo tempo em que os territórios, as pontes e as passagens que 

foram sendo percorridas. Ao mesmo tempo em que as personagens fictícias mais que reais.” Ela 

também descreve este outro tipo de cartógrafo, uma espécie de antropófago capaz de absorver 

matérias de qualquer procedência e mais afeito à percepção das sensações, do “campo de forças 

vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo” (ROLNIK, 2006, p.231). 



A esta experimentação cartográfica associa-se a aplicação de outras lentes, diferentes das 

tradicionais, para acessar aspectos menos visíveis da realidade urbana. O movimento pode ser 

entendido, neste sentido, como a principal lente utilizada nesta investigação. A ela, acopla-se uma 

outra, que denominamos cidade nômade. Esta,  seria uma leitura da cidade que se foca nos fluxos 

– objetivos e subjetivos – da cidade e vê o solo como suporte da ação, em contraponto à leitura da 

cidade sedentária (preferência entre urbanistas) que pensa sobre e a partir do solo como 

propriedade, o espaço edificável e sobre um imaginário coletivo sedimentado e hegemônico.  

Debord já havia colocado o desapego ao solo como condição para novas possibilidades de vida: 

A história que ameaça este mundo crepuscular é também a força que pode submeter o espaço ao tempo vivido. 

[...] através da qual os indivíduos e as comunidades devem construir os locais e os acontecimentos 

correspondentes à apropriação, já não apenas de seu trabalho, mas de sua história total. Nesse espaço movente 

do jogo, e das variações livremente escolhidas das regras do jogo, a autonomia do lugar pode se reencontrar, 

sem reintroduzir um apego exclusivo ao solo, e assim trazer de volta a realidade da viagem, e da vida 

entendida como uma viagem que contém em si mesma todo o seu sentido. (Grifo nosso) (DEBORD, 1997, p. 

117) 

Pirata do asfalto: uma narrativa cartográfica 

1. aproximação 

Em Brasília por alguns dias, carnaval. Em 3 situações diferentes cruzei com uma figura que me 

chamou a atenção: um homem sobre uma bicicleta toda paramentada, cores fortes - vermelho, 

amarelo, azul - elementos acopladas, capacete colorido. Realmente uma visão que se destacava 

da paisagem comum onde se inseria: era um catador.  

O carnaval tinha acabado, e numa de minhas “andanças de bicicleta” já equipado material e 

psicologicamente como cartógrafo, lembrei do último lugar em que avistei o catador da bicicleta, 

quando passava de carro no eixinho. Tinha visto a bicicleta estacionada bem na beira da pista, 

embaixo de uma árvore e a figura ao lado, sentada, fazendo alguma coisa. Fiz a volta e fui atrás 

daquele ponto, onde para minha surpresa já avistei de longe a bicicleta colorida. 

2. Bicicleta 

Sob a sombra de uma árvore, um homem estava lendo um livro, deitado sobre uma base de 

concreto coberta com papelão. A bicicleta ao lado. Uma lata, uma panela, ferramentas, panos pelo 

chão. A tranqüilidade daquele indivíduo, que parecia fruir deliberadamente a escala bucólica da 

cidade em plena tarde de quinta-feira, contrastava com a velocidade frenética do fluxo de carros 

que passava em alta velocidade no “eixinho”, bem ao lado. Encosto minha bicicleta na árvore e 

me apresento. Pergunto curioso sobre a bicicleta (afinal, o que havia de comum entre nós). É um 

tipo de bicicleta de carga, com um baú na frente, um grande bagageiro atrás, algumas caixas 



penduradas nas laterais, um painel no meio do guidão cheio de botões, espelho retrovisor, e no 

meio do quadro uma placa de madeira onde estava escrito: pirata do asfalto.  

* isso aqui são caixas, é isso? (aponto para os elementos acoplados à bicicleta).  

-Isso aí são os bagageiros. Pra carregar as coisas. Aqui ó, de um lado tem câmara de 
reserva, borracha de freio, kit de remendo, de outro minhas coisas.[...] 

- Essa aqui é a minha 3ª cargueira6. A primeira quebrou na primeira batida que eu levei. 
A segunda quebrou de tanto eu trabalhar. ela quebrou bem aqui. (aponta para o meio do 
quadro.) * e foi no meio da rua?? - eu tava carregado, os sacos da tarde (risos). Aí eu 
puxei uma corda de lá até aqui embaixo, tracei ela naquele “nó carioca”, e deu pra 
segurar até segunda-feira. Aí comprei essa daqui, vai fazer 1 ano e 4 meses agora. 

REMENDO 

* E aí assim que você comprou você já pintou ela assim? 

- Não. Pintei ela de vermelho. Ela tinha quebrado essa garupeira de trás, aí eu dei uns 
remendos nela. aí quebrou a da frente. E fui obrigado a mandar soldar. Desmontei ela, 
fui lá e mandei soldar. Aí falei, ah, já que tá tudo desmontado, vou mudar a cor. Rapei 
ela, passei o fundo branco e pintei esse amarelo. Amarelo eu acho bonito, lembra o Sol 
(risos) *ficou legal, pô! E esse amarelo aí até de noite, sem luz, o pessoal vai te ver né. 
(rimos juntos). - é que quando ela era vermelha, ela confundia. Quer ver, essa caixa de 
ferramenta aqui é vermelha, essas caixinhas azuis aqui eram vermelhas também. Quer 
dizer, confundiam com ela. E agora não, agora destaca! deu um contraste mais legal. 

ESTÉTICA

* aqueles botões ali, servem pra alguma coisa? (aponto para um painel com botões no 
meio do guidão.) 

- são as luzes dela! * aahhhh(fiquei surpreso, achava que eram de mentira). –ela é toda 
no LED. 

* Poxa, tem luz em tudo quanto é lado, agora que eu vi! Então você trabalha à noite 
também? 

- rapaz, quando eu to inspirado mesmo, agora que começa o calorzão e que acabam as 
chuvas, eu vou até 8:30/9hs da noite. Das 4 da manhã até 9hs da noite!....aí começou a 
escurecer, deu 6, 6:30, acende tudo. 

* e foi você quem fez toda essa instalação? 

- eu sou eletricista. Não sou formado, profissional, sou assim, um curioso. 

BRICOLAGEM

Percebo um sentido muito forte no investimento que faz na bicicleta. É um cuidado diferente de 

quem simplesmente aperfeiçoa seu veículo. É um sentido de obra, com valor de uso (LEFEBVRE, 

1991) e que remete aos cuidados de um lar, que sempre se pode melhorar para torná-lo mais 

aconchegante, mais próprio. Além disso noto um domínio das possibilidades de transformação, 

como um artesão-bricolador, que tem a visão e a técnica para transformar as coisas que encontra 

no lixo, conferindo novos usos ao que foi descartado. Tem ciência desta qualidade e gosta que 

sua obra – a bicicleta – chame atenção. 

                                                            
6 Cargueira é um modelo de bicicleta muito utilizada para transporte de pequenas cargas de comércios menores, de 
vizinhança, como mercearias, lojas de construção. Geralmente tem a roda da frente menor, sobre a qual existe um 
suporte para cargas. 



Além do sentido estético, as alterações na bicicleta visam tornar o trabalho da catação eficiente, 

tanto pelo volume ampliado que carrega, quanto pela praticidade das operações de empilhar, 

amarrar e equilibrar os sacos com latinhas.  

 

 
Paraná organizando a bicicleta em seu ponto de estar. 

Pergunto qual a importância da bicicleta no seu trabalho: 

Sem a bicicleta eu não ganharia nem a metade do que eu ganho hoje. Duas coisas 
importantes da bicicleta: primeiro que eu não carrego peso nas costas e segundo que é 
um exercício físico. [...]. Outra coisa, isso aqui é rapidez. Hoje a gente vive na era da 
informação né, e a informação tem que ser rápida (risos de sagacidade). A vantagem da 
bicicleta é isso. [...] Além disso, com a bicicleta eu ando, paro na comercial ali 
sossegado. Se não tem onde estacionar a bicicleta deixo ela num gramado. Por isso o 
Plano (Piloto) facilita ter bicicleta, por conta do gramado e porque não tem muita subida e 
descida. 

TECNOLOGIA 

MOVIMENTO 

3. habitar 

Aqui não há casa, mas há habitação. Um habitar fragmentado. Descubro que monta todas as 

noites uma barraca artesanal onde dorme atrás de um ponto de ônibus localizado há 200 metros 

de onde o encontrei. Ele os denominou: “meu dormitório e minha área de estar”. A barraca fica 

guardada no posto de gasolina ao lado do ponto. Alguns pertences que não estão na bicicleta 

ficam guardados na copa de uma árvore também próxima ao ponto. Na área de estar faz comida, 

lê um livro, faz a manutenção da bicicleta ou tira um cochilo. Fica por lá durante o dia quando 

decide não trabalhar.  

Pergunto-me por que ele não concentra essas atividades num ponto só. Compreendo que a 

velocidade alta ou baixa (do trânsito e dos fluxos urbanos de maneira geral) pode ser boa ou ruim 

a depender de como ela pode favorecer a atividade em questão. Pela noite, dormir na via de 



tráfego local: pouca movimentação, pouco barulho, mas muitas janelas abertas e ouvidos capazes 

de se assustar com qualquer barulho mais estranho, o que lhe dá segurança. Mas permanecer ali 

durante o dia, com moradores caminhando ou passando de carro em velocidade baixa, pode 

incomodar aquele padrão classe A: “não posso passar o dia lá porque suja a área”. Daí a 

importância de desaparecer qualquer vestígio de seu abrigo durante o dia. Por outro lado, o ponto 

de estar acontece ao lado do fluxo intenso, porém indistinto. Aos milhares de automóveis que 

passam ali, sua presença mal é notada. Mas um ato de violência não passaria despercebido: “aqui 

tem uma coisa: testemunha”.  

De resto, se vira com o que a cidade oferece. Para lavar roupa: é no Lago Paranoá; banheiro 

público com chuveiro: no Parque da Cidade. Estabelece, também, relações que o ajudam: há um 

posto de gasolino próximo a cada um de seus pontos principais, onde a amizade com frentistas 

permite que use o banheiro ou que guardem sua barraca. Além disso, sempre que está no ponto 

de estar ganha uma quentinha do “prédio de militar” ao lado, que chega do quartel para alimentar 

os empregados do edifício. 

4. Fragmentos biográficos 

*Eu não perguntei seu nome. 

- F., mas o povo só me conhece como Paraná.  

* Porque? Vc veio do Paraná? 

-  Eu sou do Paraná. 

*E tem muito tempo que vc tá aqui? 

- Rapaz, tem 18 anos que eu saí do Paraná. Já rodei tudo... 

*Você saiu de bicicleta de lá? 

- só rodo de bicicleta. Pra qualquer lugar. Já tive umas 40 bicicletas.  

CONSTRUÇÃO DO 
SUJEITO 

Deleuze e Guattari (1997) falam que “para o nômade é a própria desterritorialização que constitui 

sua relação com a terra, por isso ele se reterritorializa na própria desterritorialização”(p. 53). Aqui 

parece que a relação com a bicicleta torna-se muito forte. Nesta desterritorialização, estar com a 

bicicleta é não estar sozinho, sem território, situação que pode levar o indivíduo à loucura. Lembro 

do filme Andarilho de Cao Guimarães, particularmente da cena em que os trajetos de dois 

andarilhos se cruzam na beira de uma BR. Um encontro entre o andarilho solitário, bastante 

perturbado, e um outro, que caminha carregando consigo um dispositivo/casa/veículo sobre rodas, 

este último muito mais sereno. O cultivo do afeto pela bicicleta, que fui percebendo no primeiro 

contato, se confirma aqui, pelo enraizamento antigo a esse território-bicicleta que dá a ele uma 

espécie de chão e lhe garante estabilidade (física e emocional) sobre a fugacidade do asfalto 

passando, todo o resto ficando para trás. 



*Você pode me contar como começou essa história com a bicicleta? 

- Eu saía de cascavel, quando era moleque, porque eu ganhei uma “10 marchas”, e ia pra 
Foz do Iguaçu no final de semana ajudar os sacoleiros a atravessar. Esse foi o começo do 
meu gosto de viajar de bicicleta. todo final de semana eu ia. Aí comecei a ir pra Cerro azul, 
Cordélia, Toledo, Palotina, todas cidades perto dali, aí peguei o gosto. Aí quando eu tava 
com 18 anos minha mãe morreu né, aí falei, agora tá na hora de conhecer esse Brasilzão. 

 

 

DESTERRITORIALI
ZAÇÃO 

DESVIO 

 A bicicleta como território solitário começa a se conformar. O acidente-ruptura biográfico, para 

utilizar termos da genealogia proposta por Foucault (1979), parece ser o que desencadeia o início 

de um desvio de trajetória de vida. 

- Aí eu fui de bicicleta, porque de ônibus vc não conhece. * de ônibus você vê tudo pela 
janela né? - e rápido. Tem um lago bonito lá. De bicicleta você pára, dá uma pescada, assa 
um peixe (risos de quem mostra um tesouro escondido). * é outra velocidade mesmo, né. - é 
outra história... 

TEMPO LENTO 

VISÕES 

5. na rua 

Desde que saiu de casa, Paraná passou por 9 estados, do Rio Grande do Sul a Rondônia. 

Sobreviveu fazendo artesanato e trabalhando com material reciclado, sempre dormindo na rua. 

Está em Brasília há 5 anos, mas nunca fica muito tempo parado. Sempre viaja para alguma 

cidade próxima, como Anápolis e Goiânia. Tem 18 anos de rua e conta com orgulho que só foi 

assaltado uma vez, segundo ele, por bobeira sua.  

Você aprende a viver na rua. Não mexer com droga. Isso aí é coisa que derruba o cara na 
rua rapidinho. Às vezes eu tô dormindo ali e me aparece algum lá. Tem um garçom de um 
restaurante dessa comercial aí que começou a fumar maconha lá no ponto onde eu durmo, e 
eu já falei pra aqueles policiais ali do exército: eu não mexo com isso. Moro na rua, mas não 
mexo com isso. [...] O cara vai ter que sair daí. Os caras, os PMs, os “PE” da polícia do 
exército (falando com desprezo) falaram: pode deixar que nós vamos correr com esse cara 
daí rapidinho. Pronto, me livrei de mais um já. Você aprende.  

CONFLITO 

RELAÇÕES DE 
PODER 

MICROPOLÍTICA 

Ao descrever o conflito com o garçom em seu território e a maneira de solucioná-lo, vemos operar 

uma micropolítica da rua quando este manipula astuciosamente um dispositivo de poder 

estabelecido – a PM – em seu favor, já que sua posição social enquanto morador de rua torna 

qualquer confronto direto um risco à manutenção de seu território. 

Tento compreender essa necessidade de estar sempre em movimento. Por que viver na rua, 

sendo ele um indivíduo inteligente, saudável e que domina inúmeras técnicas ligadas à 

construção? Qual seria o combustível que o move? A resposta parece ser simplesmente um gosto 

por um estilo de vida e uma aversão à condição de empregado. Trabalhou dos 8 aos 18 anos, até 

a morte da mãe. Considera-se livre e numa condição muito melhor que um trabalhador 

assalariado, que segundo ele, vive para trabalhar, e me dá como exemplo os empregados do 

posto de gasolina, que ganham menos do que ele.  



- olha, eu penso assim, em um dia parar. Eu tô com 36 anos, hora que bater nos 40 anos eu 
vou criar raiz, mas por enquanto... *sem raiz.  (risos). –nada de arrumar casa, pagar luz, 
pagar água, pagar nada. Por enquanto é só...deixa pra lá o teto, o teto tá aqui, ó, pra você 
pisar em cima. Na hora que bater os 40 anos eu começo a sossegar.  

*se quisessem te dar uma casa, se o governo te oferecesse uma casa popular, você 
aceitaria?  

-o problema disso aí é o cadastro. Eu não sou cadastrado lá.  

* mas seria bom receber uma casa na periferia com seu trabalho aqui, onde você consegue 
tirar dinheiro? 

 - veja bem, eu ganho bem aqui, mas é porque no final de semana eu começo 4hs da manhã. 
Se eu morar no entorno, não tem como eu chegar aqui 4hs da manhã. Dá pra ganhar um 
dinheiro bom, mas o horário de trabalhar é complicado. Se eu venho do entorno, pego o 1º 
ônibus 6hs da manhã, dependendo da cidade pra chegar aqui 7:30, 8hs da manhã, eu não 
pego mais nada. Em vez de ganhar 50, 60 reais por dia, vou ganhar 20, 30 reais.  Por isso é 
melhor guarda dinheiro e ficar por aqui mesmo.  

DESEJO 

NOMADISMO 

RESSIGNIFICAÇÃO 

HABITAR 

 

 

 

 

 

 

DESVIO 

Com o trabalho de catação, tem uma renda semanal entre R$ 200 e 250,00 por semana. Possui 

uma conta na Caixa Econômica, do tipo conta social, que é possível abrir apenas com a carteira 

de identidade. Segundo ele, “a única coisa que ajuda o pessoal na rua, pois dinheiro na mão vai 

embora rapidinho”. Está economizando para seu “projeto de sossego” aos 40 anos, quando 

pretende adquirir uma terra que possa plantar e sobreviver de forma independente. Pensa em 

cidades como Cuiabá ou Palmas, onde a terra ainda é barata.  

Um aparente paradoxo entre o desejo de liberdade que o impulsiona a uma vida nômade e este 

projeto de vida sedentária revela uma subjetividade atravessada por intensidades de exterioridade 

aos padrões sociais hegemônicos, mas também por processos de subjetivação capitalista. O 

nômade só existe enquanto potência; o andarilho é o resultado da construção do personagem, 

que possui uma ética e uma estética próprias; mas o sujeito ambulante é impuro: nômade e 

capitalista, desviante e capturado.  

6. territorialidade 

*a escolha desse ponto aí foi por quê? 

- eu sou conhecido aí. *mas tem algo a ver com o fato de ser uma quadra de militar7? - isso 
não, é porque é tranqüilo. Esse lugar aqui mesmo, vc pode passar o dia inteiro aqui e vc não 
vê um maconheiro. Se vc for ali perto do HRAN, tem aquela turma da rodoviária, ali é mais 
perigoso. Mais lá pra baixo já não é perigoso. Então vc tem que saber escolher o local que vc 
vai. Agora, quando eu to trabalhando, em cima da bicicleta, eu vou, tranqüilo, pra todo 
lado, porque você não pára. Às vezes eu passo lá, tem 3, 4 vagabundos.......e aê cara, 
beleza?! Beleza. E sigo.  

 

AFETOS 

APROPRIAÇÃO 

TÁTICA 

 

DESVIO PELO 
MOVIMENTO 

 

                                                            
7 Em Brasília algumas superquadras foram compradas por uma única instituição para abrigar seus funcionários que 
vinham de outros estados, os chamados “apartamentos funcionais”. São quadras mais antigas e conhecidas assim: 
quadra de militar, quadra da UnB, quadra de deputado, etc. Em maior número são mesmo as “de militar”, e largamente 
reconhecidas assim pelos moradores da cidade. 



*quando você não tá com ela, vc guarda aonde? -  lá no posto. Eu sou conhecido ali desde 
que teve a inauguração da reforma do posto. [...] To sempre conversando com o pessoal ali, 
me envolvendo com eles... sabe como é, quando vc é morador de rua tem sempre aquela 
desconfiança de que é bandido. Mas aí eles tomaram conhecimento, viram que eu não mexo 
com nada. Aí a própria PM que faz a rota ali, peguei conhecimento com eles também.  

- eles devem ter me visto armar minha barraquinha ali, e como é a rota deles, eles devem ter 
pensado, vamos descobrir qual é a do cara. Aí me chamaram pra um passeio na 2ª DP pra 
tirar a prova. [...] Foram puxando local por local e não acharam nada. O cara apertou minha 
mão e falou, parabéns hein, continua assim mesmo. [...] mudou da água pro vinho. Aí até o 
pessoal do posto pegou mais confiança em mim.  

SOLIDARIEDADE 

VISÕES 

 

 

 

 

 

 

 
Pirata do asfalto na contramão 

O que parecia numa impressão inicial um andarilho solitário, revela que sua existência só é 

possível pela construção de uma rede de solidariedade. A figura que se forma seria portanto 

menos uma célula de resistência e mais um agenciamento de relações ativadas por sua 

movimentação cotidiana. Uma micropolítica que instrumentaliza um conjunto de afectos (nos 

outros, para com ele) que sustentam e são construídos por sua territorialidade. 

Percebemos também que sua bicicleta, já vista como território num movimento inicial de 

desterritorialização (da família, da terra natal, da condição de empregado) é, na constituição de 

sua territorialidade, elemento chave para a construção de um personagem (excêntrico). É ela que 

promove a ressignificação dos pré-conceitos e medos associados à imagem do morador de rua 

para que em seguida o sujeito Paraná se apresente, com sua calma, honestidade e eloquência.  

Esta percepção revela um dado importante: Seria, apenas no acoplamento do sujeito à bicicleta 

que se constitui o agenciamento “pirata do asfalto”, que já foi “camaleão”, antes “vagamundo”. 

Personagens construídos pelo sujeito e sempre tatuados em seus turnos na bicicleta, como um 

palimpsesto que guarda as camadas que conformam este sujeito ambulante, para que não haja 

dúvidas de que são uma coisa só: “somos dois em um”. Sendo metade do corpo do sujeito 



ambulante-pirata do asfalto, a bicicleta pode ser vista como um plano de consistência onde o 

território existencial daquele indivíduo se realiza de modo a ressignificar o estigma do morador de 

rua – bandido, marginal, delinqüente – não apenas para os indivíduos com os quais se relaciona, 

ou simplesmente aqueles que cruzam seu caminho mas também para si mesmo. 

Com esse território existencial constituído e reconhecido pelo Outro, o pirata do asfalto pratica 

rotineiramente a construção e reafirmação de sua territorialidade, seja nos seus trajetos cotidianos 

de trabalho, em movimento, ou nos seus pontos de estar e de dormir. Seria então essa política da 

rua, em sua dimensão micropolítica, pelos imaginários que desconstrói e afetos que estabelece, 

que permite que um morador de rua e catador de lixo co-habite com os territórios sedentários da 

área mais nobre de Brasília, diferentemente das condições primitivas a que são sujeitados a 

maioria dos moradores de rua / carroceiros da cidade, cuja possibilidade de desvio dos 

dispositivos de captura está unicamente em habitar o cerrado. 

Ao mesmo tempo, quando a macropolítica se impõe – uma ordem de governo para “limpar” a 

cidade para o aniversário de 50 anos – de forma avassaladora sobre aqueles nós afetivos que 

sustentam aquela territorialidade, a flexibilidade daquele habitar, que nunca se deixa enraizar por 

completo, associada “aos macetes que se aprende na rua”, ou à astúcia necessária para as 

táticas no território que não é seu (CERTEAU, 2008), ganha no movimento o instrumento para o 

desvio desse novo dispositivo de sujeição que chega. Uma pequena desterritorialização se faz 

necessária, sem que se dissolva aquela territorialidade cotidiana do trabalho, ao dormir cada noite 

em um ponto diferente, até que o dispositivo macropolítico se enfraqueça. 

Por uma política do movimento 

Brasília aparece oportunamente nesta investigação por ter sido planejada aos moldes do 

urbanismo funcionalista, onde os espaços de circulação foram pensados já enquanto vias e, além 

da setorização de atividades por afinidade funcional (o que diminui a diversidade de usos), a 

circulação de pedestres e veículos foi pensada de forma segregada (Costa, 1991). Além disso, as 

características morfológicas deste urbanismo, da arquitetura sobre pilotis, das projeções soltas em 

meio ao verde da escala bucólica diluem a forma de “canaleta” de fluxos típica do espaço da rua.  

No entanto, ainda assim, quando se experimenta uma circulação em outra velocidade – a do 

tempo lento (Santos, 1999) -, é possível encontrar fragmentos, potências, acontecimentos, que 

acabam por constituir um estado de rua, simplesmente por inserir em suas vias modernas os usos 

não-previstos e, portanto, excêntricos ao planejamento, produzidos por táticas oportunistas que 

infiltram na função original de circulação, diversas outras atividades. As ruas por onde o 

ambulante passou em outros tempos, inscritas em seu corpo, emergem em seus gestos e no 

modo como se relaciona com aqueles que compõem sua rede de solidariedade. 



Em Brasília, a rua apresenta-se mais claramente como resistência tanto em acontecimentos 

efêmeros e imprevistos, como na corpografia8 dos sujeitos ordinários -ambulantes, marginais, 

vagabundos - que enfrentam, mesmo que por fugas, desvios e camuflagens, a normatização, as 

hegemonias ou mesmo o peso do desenho tombado do “velho Lúcio”, que juntos apontam em 

uníssono para a saída destes desviantes pela porta dos fundos9 da cidade. 

O movimento pode ser aqui entendido como instrumento para desvios em três escalas, que 

comportam por sua vez objetivos diferentes. A primeira seria a do corpo, enquanto corpo 

ambulante e em linha de fuga (neste caso, há 18 anos). Corpo que não pára de fugir dos padrões 

sedentários do emprego, aluguel, família – estatutos da subjetividade coletiva capitalista –, movido 

pelo desejo de liberdade. A segunda seria a do habitar, em sua movimentação entre pontos de 

dormir, de estar, de lavar roupa, de banhar-se. O desvio aqui é da casa materializada, que não se 

adequaria ao seu estilo de vida, senão enquanto invasão, o que incomodaria e atrairia a repressão 

dos poderes do Estado. Por fim seria aquela que engloba toda sua territorialidade, ao viver à 

margem da propriedade, tendo o chão da cidade como suporte para renda e habitação. Em 

movimento, o tempo teria apenas valor de uso e o ambulante faz dele o seu desvio, já que os 

dispositivos de captura atuam melhor no controle dos usos fixos do espaço. 

A hipótese aqui levantada é de que deve haver um  estado de rua que permite a passagem 

dessas intensidades outras, instaurando a possibilidade de uma micropolítica do urbano nos 

espaços de movimento. Este estado, que pode ser entendido como uma qualidade presente a 

priori em determinadas ruas– associada a atributos de configuração espacial ou da diversidade de 

atividades que abriga - resiste e se reproduz também numa esfera menos objetiva, surgindo 

através de uma situação que se instaura nos espaços públicos derivada de fatores como a 

oportunidade e o acaso. Assim, não se trataria apenas de um conjunto de atributos pré-existentes 

na rua o que permitira a passagem desses sujeitos ambulantes, mas de compreender que estes, 

em suas trajetórias, também carregam consigo este estado, como um fator incorporado, 

instaurando-o no momento de sua passagem. Seja com o barulho de sua carroça ou carrinho, 

com os cachorros que o acompanham, com o cantarolar e os martelantes sons de instrumentos e 

gritos de guerra dos vendedores ambulantes que chamam à interação transeuntes, moradores, 

lojistas, porteiros; ativando também relações com outros sujeitos ambulantes ou fixos da rua como 

flanelinhas, mendigos, crianças, camelôs, pontos de jogo do bicho, taxistas, etc.  

                                                            
8 Segundo Jacques,“corpografia seria um tipo de cartografia realizada pelo e no corpo, ou seja, a memória urbana 
inscrita no corpo, o registro de sua experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, da própria cidade vivida, no 
corpo de quem a experimenta.” (JACQUES, 2007) 
9 Exemplos rápidos são a retirada de todos os camelôs da região central da cidade para um “shopping popular” às 
margens de uma rodovia à 10km do centro que depois de 3 anos nunca vingou. Ou as políticas de repressão aos 
carroceiros do Plano Piloto: uma lei que proíbe o uso de carroças na cidade (estas eram bastante utilizadas por 
catadores devido à dificuldade de percorrer as grandes distâncias da cidade a pé) e uma política de expulsão à força 
dessa população para regiões do entorno em Goiás, cujo objetivo foi “limpar” a paisagem da cidade para a 
comemoração de seus 50 anos. 



No encontro destas práticas é ativada uma atmosfera própria da Rua. É neste nível que a cidade 

se torna viva e se transforma pela participação efetiva de seus moradores. Esta política do 

movimento, ativada em estados de rua, permite que o confronto, não apenas direto, mas também 

de perspectivas ou subjetividades, engendre novos arranjos no uso do espaço que podem ser 

eternamente conflituosos, mas também é aquela que insere, através da incorporação do novo, a 

possibilidade de transformação dos sistemas de relações e dos significados impressos no espaço 

da rua; do que pode ser feito, de quem pode fazer, e do que pertence a quem ou a todos. E 

nestas circunstâncias, a rua se torna o lugar do devir. O desafio que se coloca neste contexto 

seria, não apenas procurar o que podemos aprender com isso enquanto estudiosos dos 

processos urbanos contemporâneos, mas também de que maneira o urbanismo enquanto prática 

urbana pode atuar junto a esses sujeitos e ao estado de rua que compõe suas atividades. De 

modo que, ao compreendermos a política que já existe ao nível da rua, podemos também 

descobrir maneiras de reelaborar nossas formas de fazer política urbana. 
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