
Diferentes relações afetivas entre corpos e cidades 

Por Eduardo Rocha 

 

Certo dia, estava eu numa padaria perto de casa em Fortaleza, no entre-

bairros Aldeota-Meireles-Varjota, quando adentram duas belas e jovens 

garotas conversando: 

- Menina, já inauguraram uma loja nova aí na frente? 

- Pois é, essa avenida está ficando igual à Visconde de Pirajá, em Ipanema. 

 

Criando a comparação direta, as duas jovens dialogam sobre similitudes 

entre o espaço da cidade de Fortaleza e o do Rio de Janeiro. Entusiasmadas, 

mostram-se contentes com o caminho tomado pelo processo do movimento 

espacial da cidade que habitam: a avenida Senador Virgílio Távora, em 

Fortaleza, teria na avenida de Ipanema uma boa perspectiva à seguir.   

Se pensamos no uso e ocupação do solo de propriedade privada, as duas 

garotas têm toda razão no que dizem: assim como Ipanema, este entre-

bairros de Fortaleza é uma área habitacional verticalizada de alto padrão e 

com grande quantidade de lojas do comércio de grifes locadas em shoppings 

e galerias abertos para a rua. No entanto, se cobrarmos um pouco mais de 

acuidade na percepção espacial das duas jovens e pensarmos no uso e 

apropriação do espaço público pelo corpo que usa a cidade – o corpo delas, 

talvez – veremos disparidades gritantes entre a tal área de Fortaleza e o 

afamado bairro da capital carioca. 

Imortalizada pela garota que vem e que passa no doce balanço a caminho do 

mar, Ipanema é lugar onde se anda à pé. O caminho do mar também é 

caminho das compras, do trabalho, da igreja, da ida ao parque infantil na 

praça Nossa Senhora da Paz ou à feira livre, da terça-feira pela manhã, na 

praça General Osório. Caminho do desocupado que flana e admira vitrines, 

do mendigo que dorme sob alguma marquise e durante o dia perambula, 

caminho dos que param em um banco qualquer para ver o fluxo e a vida 

passar... Caminhos múltiplos que cotidianamente se cruzam e estruturam um 



espaço público rico em relações sociais, construídas não necessariamente 

por afinidades e apreços, mas pela possibilidade de construção de um plano 

onde o encontro, mesmo que conflituoso, acontece: a calçada. 

Uma caminhada nos arredores do cruzamento da Av. Sen. Virgílio Távora 

com Av. Dom Luiz, região da tal padaria onde encontrei com as duas garotas, 

deixa explícito a relação diferente do fortalezense, usuário desta área, com o 

espaço público de sua cidade. Com comercio direcionado a uma clientela de 

alta renda, como o de Ipanema, a maioria dos caminhos percorridos são do 

veículo particular ao estabelecimento comercial desejado. De preferência, 

esta travessia deve ser perpendicular ao sentido da calçada: estacionar em 

frente a loja em que se vai entrar é sempre mais almejado. O ato de caminhar 

no sentido do passeio, duas, três, quatro quadras até o shopping desejado 

não é costume para os que por ali vivem, o trânsito congestionado das ruas 

grande parte do dia só confirma o fato. Entre o corpo e a cidade existe uma 

“armadura” metálica com vidros escurecidos e fechados pelo conforto térmico 

do ar refrigerado. Mesmo ladeado de luxo e requinte, como em Ipanema, o 

espaço público da área nobre de Fortaleza se constrói pobre de encontros, 

fraco em sociabilidade e, portanto, pouco acolhedor ao seu usuário.  

Entre 2004 e 2007, morei no Rio de Janeiro e em Ipanema existia uma 

calçada que me chamava bastante atenção sempre que por ela passava. Na 

rua Garcia D’ávila, quase esquina com a avenida Visconde de Pirajá, era 

onde se instalava o churrasquinho do Zé: uma churrasqueira, uma pequena 

mesa lateral onde em cima ficava um depósito de plástico com carne, lingüiça 

e frango já em espetos, dois isopôs, muitas cervejas e alguns refrigerantes. 

Nas noites claras de sexta-feira e sábado a festa era garantida. Não tardava 

a chegar um com um violão, outro com um pandeiro e um cavaquinho para 

logo as vozes acompanhar a melodia e o samba tomar conta da ambiência 

sonora daquele trecho da rua1. Locada sobre a calçada da loja Louis Vuitton, 

ao lado de restaurantes e bares badalados da noite carioca e de frente aos 

                                                        
1 O Zé é conhecido de muitos dos rapazes que andam pelas calçadas de bar em bar, nas 
noites de Ipanema, interpretando musicas em troca de moedas. Quando cansados do 
trabalho, eles passam no Zé para tocar a saideira em troca de outros prazeres. 



seguranças da Joalheria H. Stern, a fumaça e o calor que emanavam da 

churrasqueira do Zé abriam uma brecha naquele ambiente criada e 

sustentada por encontros diversos que, mesmo com diferenças bem 

marcadas, construíam um “comum”, possível pela partilha do espaço público 

urbano.      

Jane Jacobs2, crítica ferrenha do urbanismo dos anos 60 pela desvalorização 

desenvolvida por este pensamento técnico às relações humanas construídas 

no espaço público, releva como um atributo da sociabilidade urbana a 

“responsabilidade pública de convivência” de um cidadão, que, segundo ela, 

é uma responsabilidade recíproca construída ao longo do tempo pela 

comunhão e proximidade dos corpos no espaço das calçadas; sendo na 

“ambiência relacional” onde se estrutura a segurança pública do cidadão, que 

não decorre do “olhar vigia” da polícia, mas sim do “olhar transeunte” do 

estranho.  

Quanto à segurança, em Ipanema isso fica claro, a diversidade de gente que 

perambula por aquelas ruas faz de cada um mais um, lota suas calçadas e 

inibe bastante os possíveis malfeitores que conosco cruzam. A sensação de 

estar sozinho no espaço público, pelo vazio de transeuntes à pé, vivenciada 

nos bairros habitados pela população de classe alta de Fortaleza3, faz de 

suas calçadas ambientes extremamente desconfortáveis, pois pouco 

habitado por convivências habituais que criam redes de relações concisas e 

passageiras, legitimadoras do espaço enquanto lugar do encontro e das 

trocas afetivas, mesmo que conflituosas.  

Atento à desvalorização do pedestre neste entre-bairros de Fortaleza, em 

2002, o coletivo de artistas cearenses Transição Listrada furou a correnteza 

de carros que circunda a Praça Portugal e se alojou em cima de uma de suas 
                                                        
2 Morte e Vida de Grandes Cidades, São Paulo, Martins Fontes, 2000. 
3 Estando os shoppings e as galerias comerciais locados nas avenidas, são nas ruas 
menores e residenciais desta área, geralmente com calçadas estreitas ladeadas pelo asfalto 
e por um muro alto ou uma grade de proteção da casa ou do edifício de apartamentos, onde 
é comum acontecer assaltos a pedestres e a condutores de automóveis, quando estes 
param para estacionar ou enquanto aguardam os porteiros abrirem as garagens de suas 
moradias. Alguns condomínios estão instalando homens com cachorros ferozes em suas 
calçadas para garantir a segurança dos moradores.     



árvores para jogar conversa fora e ver o tempo passar4. Uma ação simples, 

premeditada e de grande potência crítica ao fato deste espaço público ter se 

transformado em um espaço inacessível ao público pelo trânsito de 

automóvel que o circunda e o total desinteresse de priorização do 

caminhante no processo de re-estruturação física desta área da cidade, hoje 

repleta de Pólos Geradores de Tráfego (PGT) - como são chamados os 

shoppings centers na linguagem técnica do urbanismo.  

Assim como os rapazes Transição Listrada, atualmente um grupo numeroso 

de jovens invadem o trânsito do entorno da Praça Portugal, nos finais das 

tardes de sábado, em ondas de meninos e meninas com roupas estranhas e 

identidades andróginas, que, deitados na grama, em cima das árvores, 

encostados no monumento central ou nas palmeiras imperiais, questionam, 

sem prévia concepção enquanto ação artística, a dimensão pública do 

espaço urbano desta área de Fortaleza não só por se apropriarem do 

“deserto” criado pela dificuldade estrutural de acesso à determinada praça, 

mas também pela livre expressão de uma sexualidade coletiva fora do 

padrão heterossexual normativo. A barreira física do trânsito parece pouco 

expressiva diante de outras barreiras que este grupo de jovens se mostra 

disposto a furar com as suas presenças ativas no espaço público urbano.  

Como começar a desarraigar costumes e desconstruir hábitos urbanos num 

processo de reconstrução de si na relação com o espaço da cidade de 

Fortaleza? Esta é uma questão que sempre me faço, quando caminho por lá. 

Entregar-se à vulnerabilidade do habitar a calçada é abrir o corpo para 

produzir encontros, colocar-se em risco, vivenciar conflitos, provocando 

fissuras na construção do espaço e da subjetividade, possibilitando que a 

cidade e o corpo se reformulem – ou se resignifiquem – conforme as relações 

aconteçam, mais freqüentes, habituadas, acolhedoras e reconhecidas em um 

breve piscar de olhos que se cruzam numa calçada qualquer. Revertermos a 

nossa experiência urbana do dia a dia para vermos (re)vitalizada a cidade em 

                                                        
4 Árvore – intervenção urbana do coletivo artístico Transição Listrada publicada na Revista 
Urbânia 3. 



que vivemos, é um interessante e potente (re)posicionamento político do 

corpo perante o espaço público que o envolve.  

Nós, os citadinos, usuários e atores principais da cena urbana, precisamos 

assumir a responsabilidade pelo que a cidade é, lincando a nossa ação sobre 

ela ao seu movimento, percebendo no nosso agir a política do nosso ato, 

capaz de transformar não só o nosso entorno imediato como toda uma 

política pública de investimentos em reestruturação urbana, pela necessidade 

concreta de (infra)estrutura que o uso do espaço gera. Caso contrario, 

estaremos sempre no papel secundário de vítimas e de dependentes do 

outro – o Estado, a polícia, o urbanista – para o simples fato de caminharmos 

tranqüilos e confortáveis nas calçadas do entorno dos nossos lares.  

 

 


