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A  cidade  revela-se  nas  “artes  de  fazer”  de  seus  habitantes,  práticas
cotidianas  pelas  quais  se  moldam espaços  e  se  tecem lugares  (CERTEAU,  1998).
Na  visualidade  urbana,  lampejam  imagens  e  narrativas  que  indicam  rastros  das
maneiras  de  “fazer  cidade”  (AGIER,  2011)  que  se  criam  à  margem,  como  as
intervenções  gráficas  urbanas  (intervenções  escritas,  estênceis,  adesivos  e
cartazes  lambe-lambe).  O  coletivo  Narrativas  Possíveis  é  uma  tentativa  de
perscrutar tais imagens e narrativas, dedicando-se ao seu registro fotográfico em
percursos cotidianos por Fortaleza/CE e à sua produção. Essa pesquisa, de enfoque
antropológico  e  método  etnográfico,  tem  como  objetivo  identificar  imagens  e
narrativas que contem histórias da cidade de Fortaleza e compreender como e até
que ponto essas imagens e narrativas mobilizam práticas de cidade, e as práticas
de  cidade  também  mobilizam  a  produção  de  imagens  e  narrativas,  através  das
experiências  do  coletivo  Narrativas  Possíveis.  Resultados  parciais  da  pesquisa
apontam  que  as  intervenções  gráficas  urbanas,  povoando  os  muros  e  demais
suportes  da  cidade  de  forma  anônima,  efêmera,  informal  e  não  autorizada,
envolvem  práticas  que  contradizem  e  subvertem  as  prescrições  normativas  e
disciplinadoras  do  espaço,  enquanto  convocam  os  citadinos  transeuntes  à
participação,  passando também pelo traçado cotidiano de caminhos,  memórias e
afetos. Assim, têm uma dimensão política, na medida em que podem constituir um
ruído  nas  imagens  e  narrativas  dominantes  e  hegemônicas  e  um  tipo  de
apropriação  da  cidade  que  a  desenha  e  redesenha  continuamente.  Mais  do  que
expressão de sentimentos de cidade, são maneiras de produzir cidade (DIÓGENES,
2015). Conclui-se parcialmente que as intervenções gráficas urbanas são práticas
à  margem  que  borram  a  ordem  urbana  pactuada,  mobilizando  a  produção  de
imagens  e  narrativas  da  cidade  a  partir  daqueles  que  a  fazem cotidianamente  e
tecendo possíveis para a vida urbana.
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