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Resumo 

 

Este trabalho propõe uma abordagem comunicacional da circulação urbana. Entende-se, 

para tanto, a comunicação como relação, a cidade como maquinação social e o 

deslocamento dos corpos no espaço, tanto quanto os meios materiais necessários para 

isso como importantes elementos histórico-políticos da sociabilidade urbana, disputados 

pelos governos, pelo mercado e pelos corpos em movimento. O texto é organizado em 

dois momentos: um voltado para a conceituação da cidade, onde pensamos o 

movimento e a circulação como elementos centrais da genealogia urbana; e outro em 

que buscamos aproximações entre uma visada comunicacional e a materialidade 

cotidiana dos meios de transporte. Espera-se apresentar resultados parciais neste texto, 

visto que se trata de um fragmento vinculado a uma pesquisa mais ampla de doutorado, 

ainda em estado inicial de desenvolvimento na ECO/UFRJ.       
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O que chamamos cidade? Talvez essa seja a questão mais elementar quando se 

evoca tal categoria. O termo cidade por vezes se mostra um tanto quanto vago para um 

fenômeno notadamente tão múltiplo. São muitas as cidades, e mesmo cada uma delas 

pode ser abordada por uma infinidade de perspectivas. As faces e os conteúdos do 

problema não cessam de se exceder, de trasbordar, embora alguns pontos de vista sejam 

historicamente preferidos. É comum, por exemplo, recortarmos a cidade a partir de uma 

visada geopolítica estatal: Paris, Londres, Chicago, São Francisco, Rio de Janeiro e, a 

partir daí, categorizar genealogias e inflexões, particularidades e conexões. Por essa via, 

entretanto, de partida estaríamos focados no que estabiliza, cerca e limita a cidade: a 

fronteira, ou melhor, o estado. Estaríamos escolhendo o invólucro aos seus poros; o 

corte que segmenta ao fluxo que sempre corre, pulsa e faz pulsar.  
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O estado moderno corta o fluxo das cidades, organiza e funcionaliza a realidade 

urbana a partir do que Deleuze e Guattari (2013) classificaram como segmentaridades 

binárias, circulares e lineares: 

Somos segmentarizados por todos os lados e em todas as direções [...]. Habitar, 

circular, trabalhar, brincar: o vivido é segmentarizado espacial e socialmente. A 

casa é segmentada conforme a destinação de seus cômodos; as ruas, conforme a 

ordem da cidade; a fábrica, conforme a natureza dos trabalhos e das operações. 

Somos segmentarizados binariamente a partir de grandes oposições duais: as 

classes sociais, mas também os homens e as mulheres, os adultos e as crianças, 

etc. Somos segmentarizados circularmente em círculos cada vez mais vastos, 

em discos ou coroas cada vez mais amplos [...]: minhas ocupações, as 

ocupações do meu bairro, da minha cidade, do meu país do mundo... Somos 

segmentarizados linearmente, numa linha reta, em linhas retas, onde cada 

segmento representa um episódio ou um processo: mal acabamos um processo e 

já começamos outro [...] (DELEUZE E GUATTARI, 2013A, p.92).   
 

Essa estratificação se encontra generalizada por todo o corpo social e, mais que 

organizar e funcionalizar, vem para paralisar. Se não pode fazê-lo, vem para forçar uma 

repetição, para prever e tornar previsível, para minar a intensidade. Segmentos binários, 

circulares e lineares; paralisia e repetição; unidades e funções. É por aí que a 

modernidade, bem como o aparelho de estado e suas instituições, toca a nós e a cidade 

e, em alguma medida, nos faz.  

A cidade pelo olho moderno nos parece ser, pois, além de sua rígida demarcação 

fronteiriça, a coleção dos processos individualizados, funcionalizados e repetitivos. 

Quando não apenas, principalmente. O que não é estanque, mensurável, previsível, via 

de regra é incluído em categorias a serem cessadas, disciplinadas, corrigidas. Noções 

como saúde, nação, população, segurança, assim como uma série de doenças, sintomas 

e terapias aparecem para tentar dar conta da complexidade citadina que não cessa de 

escapar a centralidade estatal das forças. Em síntese, podemos falar da modernidade 

como sendo esse emaranhado de forças materiais e discursivas que tentam fazer 

coincidir o desforme e a forma, a indeterminação e a previsão, o corpo e os órgãos, a 

cidade e o estado, enfim.  

A ascensão das cidades modernas, como mostra Wirth (1967), de fato coincide 

cronologicamente com a pujança dos estados nacionais europeus nos séculos XVII, 

XVIII e XIX, bem como com a revolução industrial e o fim das monarquias feudais. 

Contudo, se analisarmos a história desse aglomerado de corpos e coisas que chamamos 

cidade e dessa aparelhagem vertical e verticalizadora que chamamos estado mais como 

fluxos, movimentos, velocidades, ritmos que como formas dadas, talvez nos apareça, ao 
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invés de simples emergência e ascensão mútuas, uma violenta história de confrontos, 

dominações e fugas. 

Mais uma vez, então: o que chamamos cidade? Se a força moderna, seja através 

da produção de conhecimento ou imposições institucionais, insiste em empurrar a 

cidade para dentro dos limites estreitos e petrificados da forma estado, fazendo quase 

coincidir esses dois fenômenos, talvez uma importante torção conceitual seja justamente 

a diferenciação dessas duas coisas. Braudel (1995) é um dos pioneiros a iniciar essa 

operação teórica mostrando como historicamente a ascensão do estado moderno está 

mais ligado à verticalização e à funcionalização da grande energia sócio-político-

econômica da cidade que de um movimento de confluência. A imagem analógica criada 

por ele para explicar essa relação é de um cavalo selvagem em galope, que seria a 

cidade, e um cavaleiro domador, o estado, que se beneficia do movimento e da 

velocidade do animal na mesma proporção em que o domestica. Neste jogo de forças, o 

estado cumpre a função de amansar as cidades, estabilizá-las, discipliná-las, o que 

significou, até então, delimitar fronteiras, forjar centros e fazê-los vigorar em detrimento 

de suas periferias, interiores e adjacências, canalizar seus fluxos, funcionalizar seu 

pulso, seu galope.  

Deleuze e Guattari (2013B), no mesmo sentido, dedicam algumas páginas de Mil 

Platôs nesta distinção. A cidade aparece para eles como um modo de circulação e 

produção de circuitos desterritorializantes, um tipo de fluxo paradoxal ao mesmo tempo 

aglutinador e dispersor, uma máquina social que opera dois movimentos simultâneos: 

um de contração e outro de distensão. Uma síntese disjuntiva, ou seja, uma aglutinação 

pela diferença. Um fluxo constante que tende, simultaneamente, à convergência e à 

divergência, jamais à centralização e à totalização, tampouco ao esfacelamento 

absoluto.  

O estado, para eles, ao contrário, opera na produção de estratos piramidais, 

fazendo ressoar pontos e conexões específicas na grande e complexa rede urbana, 

criando circuitos viciosos, repetitivos, privilegiando certos movimentos, certos fluxos e 

fragilizando outros. O movimento do estado, em Deleuze e Guattari, é estruturante, 

centralizador, homogeneizador, ao passo que a mega-máquina urbana é intensiva, 

horizontalizante e multiplicadora de modos. Cada modo com suas próprias velocidades, 

violências e potências. A cidade anterior e contra o estado, o cavalo selvagem contra o 

cavaleiro disciplinador. Os espaços e corpos urbanos como produtos dessa fricção. 
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Em Mumford (1965), a cidade também aparece, antes de tudo, como uma força 

de atração. Como ele mesmo sugere: semelhante a um ímã, um centro de absorção que 

produz deslocamentos e colisões. A cidade como núcleo atrator de pessoas, dinheiro, 

objetos, saberes. Força centrípeta, como uma gravidade, que opera chocando as 

multiplicidades que atrai. Após essa atração primeira, isto é, o movimento, temos a 

aglomeração e a densificação desses elementos atraídos, a formação de uma massa viva 

disforme. “Assim, antes mesmo que a cidade seja um lugar de residência fixa, começa 

como um ponto de encontro [...] o ímã precede e recipiente” (MUMFORD, 1965, p.19). 

Nitidamente um primado do movimento sobre o contorno, da força sobre a forma. Não 

mais a cidade como local do homem sedentário ou de movimentos previsíveis internos à 

fronteira estática, tal como no ponto de vista nacional e estatal, mas como um tipo 

próprio de movimento nomádico, que força as coisas e os corpos se encontrarem, se 

adensarem e diferirem, aquém e apesar da dureza das linhas fronteiriças.  

A fronteira, por sua vez – ou poderíamos dizer também, a moldura, o contorno, a 

parede, o muro, o limite, etc. – sempre foi uma preocupação para os aglomerados 

humanos: grupos, famílias, instituições, massas ou cidades. A cidade, porém, não se 

define pela fronteira, embora a fronteira seja um elemento importante das cidades. A 

fronteira também não se confunde com o estado, apesar de existirem modos fronteiriços 

propriamente estatais. Falamos, portanto, de políticas de fronteira: o que pode entrar ou 

não em um território? Quem pode ou não passar a fazer parte de um agrupamento? 

Quais valores, coisas, corpos, saberes devem ter passagem ou não? Quem decide? 

Como já dito, as fronteiras estatais tradicionalmente estão preocupadas com a 

manutenção de certa previsibilidade, com certas circulações repetidas – de pessoas, 

dinheiro e mercadorias – que entram e saem, e que normalmente estão relacionadas ou 

às práticas de governo ou ao equilíbrio do mercado – ou, logicamente, a ambos. A 

fronteira se apresenta, assim, como corte, bloqueio, limite.  

Cacciari (2010), toca nesse tema ao comparar histórica e terminologicamente a 

noção de cidade nas tradições grega e romana. Partindo da afirmação de que não 

existem cidades em si, mas modos singulares de urbanidade, o autor confronta essas 

duas tradições urbanas – Pólis e Civitas – a partir de suas políticas fronteiriças; 

entendendo a fronteira não como simplesmente a linha divisória entre espaços e coisas, 

mas como a face limiar de encontro com o fora, com o imprevisível, com o outro, em 
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último grau. Seu foco são as aberturas e fechamentos, movimentos de expansão e 

contração, mistura e homogeneização em cada um desses modos. 

Para os gregos, dis o autor, o termo Pólis fala, antes de mais, da sede, da 

residência, do lugar em que determinada gente, em que determinada linhagem social e 

familiar tem suas raízes e cultiva seus hábitos. “Em grego, o termo Pólis remete de 

imediato para uma ideia forte de enraizamento [...]” (CACCIARI, 2010, p.9). A 

especificidade genealógica deste termo, porém, não contém paralelo com a palavra 

romana Cívitas, derivada de civis, que, nesta tradição, diz repeito a “[...] um conjunto de 

pessoas que se reuniram para dar vida à cidade” (ibid.). A Cívitas, diferente da Pólis, 

diz mais de um modo de agrupamento que de um topus específico. Não está 

geograficamente fixada ou localizada, mas se presentifica onde há a partilha de acordos 

de um determinado grupo. “Para os romanos a Cívitas é, desde sempre, aquilo que é 

produzido pela reunião de várias pessoas sob as mesmas leis para lá de qualquer 

especificidade étnica ou religiosa” (ibid.)
3
. 

Na pólis há princípios fundamentais de conservação e reprodução; enquanto na 

cívitas, de partida, percebe-se uma abertura para a mistura e expansão ilimitada. Na 

cidade grega, as pessoas se juntam por um fundamento originário de preservação da 

pureza étnica e religiosa; já em Roma, a confluência é estimulada pela comunhão da 

finalidade, pelo objetivo coletivo de construir um espaço e uma sociabilidade comum. 

Grécia está voltada para dentro e busca converter o fora. Justo por isso precisa conter o 

alargamento e a porosidade de suas fronteiras, precisa manter seu perímetro reduzido o 

suficiente para ser governado, monitorado. Já para a Cívitas, o objetivo é a expansão 

sem fim. “De diferentes lugares, da Europa, da África e da Ásia confluiu-se, em 

concórdia, para permitir que Roma expanda suas fronteiras: que o império romano não 

tenha fronteiras espaciais nem temporais
4
”. (ibid.). O dentro aqui não é um meio a ser 

defendido e conservado, mas uma aglutinação precária, aberta, sempre em vias de 

transbordar, sempre em movimento de alargamento de si, de complexificação e 

alteração.       

                                                 
3 “Na civilização grega, a cidade é fundamentalmente a unidade de pessoas do mesmo génos, e portanto consegue-se 

perceber a pólis, ideia que remete para o todo orgânico, antecedea ideia de cidadão. Em Roma, pelo contrário, desde 

as origens – e o próprio mito fundador romano o diz – a cidade é confluência, convergência de pessoas muito 

diferentes no que toca a religião, etnias, etc., e que só concordam entre si em virtude da lei. [...] Roma é fundada pela 

obra concordante de pessoas que haviam sido, inclusivamente, expulsas das suas cidades, ou seja, por exilados, 

errantes, refugiados, proscritos, e que confluíam para o mesmo lugar, fundando Roma”(CACCIARI, 2010, p.11). 

4 Segundo Cacciari, a ideia de império em Roma não está ligada à guerra ou a à dominação de outros povos. “Império 

sem fim” quer dizer que Roma está aberta ao mundo inteiro; que a cidade está aberta para expansão em qualquer 

direção e para a entrada de qualquer um que concorde em partilhar a produção e o cumprimento das leis.  
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 Não são as leis, no entanto, ou quaisquer outras especificidades da sociedade 

romana que nos interessa nesses exemplos ou nos demais autores, mas certa direção 

política de fronteira, certo pressuposto de porosidade e interpenetração que a fundação 

da Cívitas inaugurou e que ainda hoje pode ser defendido. Assim como não há uma 

figura genérica para definir cidade – ao menos não sem incorrer à superficialidade – as 

fronteiras podem ser territórios privilegiados de separação ou mistura. Tal qual uma 

porta que pode separar dois cômodos ou conectá-los, as fronteiras, sejam intra ou 

interurbanas, podem estancar ou permitir fluxos, produzir, direcionar ou impedir 

encontros. Em relação às cidades, o que mais nos toca e atrai são, do mesmo modo, 

menos os detalhes de outros povos e mais uma concepção teórica não estatal. Com 

outras palavras, a urbanidade como um modo de vida mais relacionado aos fluxos que 

às formas, alicerçada mais em limiares e passagens que em fechamentos e fixações.  

Se até aqui pensamos a cidade pelo primado da circulação, a diante 

trabalharemos a circulação pela perspectiva comunicacional.   

 

*** 

 

Há uma dimensão comunicacional no problema da circulação urbana, seja pelo 

ponto de vista técnico de troca de mensagens e informações – como defendido por 

David Morley (2011) – uma vez que o movimento e o deslocamento são, desde os 

antigos mensageiros, passando pelos meios de transporte, até os dispositivos online, 

partes elementares do processo de troca; quanto no sentido sensível, afetivo, relacional e 

vinculativo, proposto por Muniz Sodré (2014) – já que diferentes modos de circular 

implicam em modos também diferentes de se encontrar e conectar com os espaços e 

corpos, isto é, modos diferentes de organizar o comum.
5
 Nossa proposta, assim, é, a 

partir daqui, pensar como os modos de circulação e os equipamentos de transportes – na 

medida em que interpõem variados elementos entre os corpos e definem com maior ou 

                                                 
5 Morley, por um lado, considera que os meios de transportes devem ser incluídos no campo comunicacional, já que 

desde sempre mediam trocas e movimentam coisas, mensagens, dinheiro, etc. Sodré, por outro, entende a 

comunicação como o conjunto de forças que organiza o comum. Diferente do que a tradição acadêmica hegemônica 

conserva, ele propõe que a comunicação não se restrinja mais às trocas de mensagens ou informações, ao diálogo 

verbal e razoável, tampouco à publicidade e aos meios tecnológicos categorizados como de comunicação. Ou seja, a 

comunicação além e aquém da técnica (meios) e da consciência (sujeito), tributária do sensível e do comum, 

entendida como o amplo espaço amorfo e plástico do entre através do qual se organizam os vínculos; como o espaço 

largo e irredutível do além-individuo que preenche e da liga ao corpo social, espaço gerido não pelo que se entende, 

representa, sabe ou define, mas principalmente pelo que se afeta e sente.  
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menor rigor as virtualidades do deslocamento e, portanto, dos encontros nos espaços da 

cidade – influem nas trocas e na organização do comum urbano.  

Sendo assim, como circulamos e o que implica circular? Como é moldada, 

estratificada e modulada nossa circulação? Como temos acesso ou somos impedidos de 

acessar e transitar por certos locais na cidade, de nos relacionarmos com certos corpos, 

objetos, serviços, classes e territórios? Como e para onde as pessoas com suas coisas e 

seu dinheiro circulam? Por quais vias? Quais supostas funções, materialidades, saberes 

e poderes estão em jogo na produção e reprodução desses circuitos? Em resumo, como 

nos comunicamos na e com a cidade quando circulamos?  

A noção científica de circulação ganhou relevância política, primeiramente, no 

campo da biologia. Com a invenção do microscópio, ainda no século XVII, William 

Harvey descobriu a circulação sanguínea e seus mecanismos de transporte de nutrientes 

e gases, revolucionando não apenas a medicina e sua noção de corpo e saúde, mas, em 

seguida, todo o paradigma ocidental de gestão das finanças e dos espaços urbanos. O 

vocabulário e a linguagem e médico-biológica passaram a imperar também dentro 

desses outros campos do conhecimento, ora por meio da patologia, ora pela via 

terapêutica. Sennett (2008) mostra com detalhes como Adam Smith, já no XVIII, 

fundamentou as bases do liberalismo moderno no argumento da fluidez do dinheiro e 

das mercadorias, traçando um paralelo explícito entre riqueza das nações e saúde do 

organismo, sendo que a saúde, neste momento, do organismo ou do mercado, se 

alicerçava nas noções de velocidade, circulação incessante e translado objetivo entre 

pontos fixos.  

Pouco adiantava, porém, o mundo financeiro idealizar o fluxo veloz e 

permanente das veias e artérias se o traçado e a sociabilidade das cidades permaneciam 

tortuosos e lentificados. É, então, na segunda metade do século XIX que essa 

abordagem finalmente se decalca sobre o espaço urbano parisiense, através das 

violentas intervenções do bonapartista Barão Haussmann. A cidade de Paris, local 

importante de grande aglomeração de dinheiro e coisas, passava assim a ser 

redesenhada com inspiração no sistema sanguíneo, de modo a favorecer a retidão dos 

fluxos e a produção de circuitos velozes e repetitivos que, consequentemente, 

privilegiavam a governança e o grande mercado nacional.  

Certamente é superficial centralizar a justificativa das reformas, como faziam 

seus entusiastas, no argumento da doença e da estagnação dos fluxos. Nota-se, aliás, que 
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a concepção cientificista da tortuosidade e lentidão das vias parisienses como algo 

negativo não tem ligação imediata com a vivência cotidiana da cidade ou com um ponto 

de vista popular, mas está estritamente vinculada à perspectiva médico-estatal e seu 

entendimento mecanicista do corpo e da saúde. De fato, as grandes epidemias se 

alastravam e se impunham à agenda pública, generalizando mortes por todos os estratos 

sociais, dando ao governo a oportunidade única de uma ação centralizada e com 

tamanha violência. Suspeitamos, porém, que a proliferação das doenças tenha mais 

relação com a má distribuição das riquezas e das decisões que com um tipo não 

mecanicista de circulação e organização espacial. A vida cotidiana estava de tal modo 

apartada dos espaços de poder que a gravidade das patologias só fora percebida quando 

o contágio já alcançava os alto escalões da sociedade. Diante desse estágio, restou ao 

estado, a exceção.   

Como mostra Sennett (2008), os fluxos da cidade não eram inexistentes, mas 

imprevisíveis, emaranhados, moleculares. Pequenas quantias, destinos diversos, 

circulação lenta, errante; microcircuitos turbilhonares, no ritmo das necessidades 

cotidianas. Uma finança menor, uma teia social fiada em ritmo lento. Ao olho 

governamental, não interessava a sutiliza desses córregos finos, desses fluxos capilares 

que corriam nas vielas tortas da velha Paris. Da vista aérea dos altos postos de poder, 

aquela organização popular e precária representava miasmas, aglutinações tóxicas à 

saúde urbana, financeira e nacional, e deveria ser posta para fluir como água em 

tubulações de grosso calibre. Grande volume de dinheiro e mercadorias seguindo de 

ponto em ponto, em ritmo acelerado, por rotas previstas.  

O corpo saudável e o liberalismo moderno, enfim, marcados no chão do centro 

parisiense por meio de estratificações e higiene: feiras, barracas e toda sorte de 

comércios de rua se interiorizavam em forma de lojas; ruas estreitas e de circulação 

caótica tornavam-se vias largas e retas; aglomerados residenciais foram postos abaixo 

de um dia para o outro e a população mais pobre removida; bulevares e praças 

arborizadas foram erguidos com igual rapidez; e, no lugar da população heterogênea 

que se encontrava por ali, a burguesia abastada que saia de seus interiores domésticos 

para ocupar os novos espaços públicos, circular pelas praças limpas, consumir e respirar 

o ar puro e saudável das ruas de Paris. 

Ao longo do século XX, as cidades se expandiram e multiplicaram, bem como o 

capitalismo. Aumentaram seus perímetros territoriais e se espalharem pelo mundo como 
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o formato territorial mais favorável às relações de exploração – ainda que também, e 

talvez por isso mesmo, das práticas libertárias. Em meados do século, o modelo da 

cidade funcional de Le Corbusier (1987), admirador confesso do barão parisiense, veio 

sobrepor mais uma camada de estratificação à hegemonia moderna já instalada. Além 

das vias, moradias, comércio, tubulações de água e esgoto, a organização funcional 

propunha agora quatro funções básicas para organizar o todo urbano: habitar, trabalhar, 

recrear e circular. Ou seja, a cidade organizada em função do trabalho e seus escapes 

anexos. A urbanidade moderna seguia no sentido de um esquadrinhamento ainda mais 

minucioso, canalizado com direções e funções ainda mais rígidas. A cidade cada vez 

mais disciplinada, feita imagem e semelhança das forças de estado.  

 Neste longo processo de mais ou menos um século – entre Haussmann e Le 

Corbusier – os transportes, sobretudo os motorizados – primeiro os ferroviários e em 

seguida os rodoviários – ganham protagonismo nos espaços e na sociabilidade urbana. 

Com o alargamento dos perímetros territoriais, se tornaram peças elementares não 

apenas na sustentação como também no aprofundamento do ideal moderno de 

circulação. É através deles que as coisas e as pessoas passam a ir de um ponto a outro, 

articular encontros, acessar os espaços. Da casa para o trabalho, do trabalho para casa, 

para os pontos de lazer, para as compras ou para um ponto qualquer, os meios de 

transporte tornam-se mediadores cada vez mais presentes e marcantes na experiência 

urbana. Para levantar pistas a respeito dessa mediação, pensemos algumas das camadas 

de organização interpostas pelos sistemas de transporte entre os corpos e a cidade, que 

vão das transformações físicas no espaço até os dispositivos tecnológicos no interior dos 

modais.  

Um primeiro elemento a ser abordado são as vias através das quais os 

transportes se locomovem. As vias asfaltadas ou os trilhos, por exemplo, são 

verdadeiros cortes vetoriais no solo que, de uma só vez, impõem a direção a ser seguida 

por populações inteiras, bem como a qualidade – retilínea, sinuosa, veloz, lenta, lisa 

estriada, etc. – do deslocamento e as partidas e chegadas a serem, respectivamente, 

iniciadas e alcançadas. Considerando um chão virgem, de terra, pedra ou areia, a 

construção de uma via férrea ou asfáltica, elevada, subterrânea ou superficial, é um 

gesto primordial de extrema violência que condiciona em grande medida as possíveis 

movimentações daquele espaço a um traçado centralizado, unificado; além de operar 

como um limite entre os dois lados que passa a separar.  
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Não atoa a construção ou a reforma de uma estrada, o traçado de uma linha de 

trem ou metrô, a decisão de excluir ou incluir velhas e novas linhas de ônibus, o 

posicionamento das paradas e estações são objetos de grande disputa nas decisões 

governamentais de uma cidade. São elementos determinantes no funcionamento 

político, econômico e social daquele perímetro, daquela população. Ao mesmo tempo 

em que podem elevar os índices econômicos e populacionais de um bairro periférico, 

produzindo fluxos de dinheiro e mercadorias antes inexistentes, podem também 

inaugurar canais indesejados de acesso a pontos propositalmente isolados do movimento 

mais intenso da cidade. Superpovoar regiões que são valorizadas por serem mais calmas 

ou elitizar, restringir, isolar regiões que tenham interesse em ser mais exclusivas.        

Mesmo o tipo de material usado interfere em como se atravessa a complexidade 

de um espaço. Da terra, areia, barro, passando pela pedra, paralelepípedos até o asfalto, 

trilhos, esteiras rolantes, etc., a velocidade a trepidação, o conforto e, por isso, o tipo de 

conexão com os elementos do entorno variam sensitiva e afetivamente. É notável a 

relação entre a lisura/retidão de uma via, a velocidade e o conforto no interior dos 

transportes, e a profundidade da comunicação com o fora. Como se o vetor tecnológico 

dessas camadas no chão fosse diretamente proporcional à profundidade de relação com 

as ruas. Profundidade, tanto num sentido físico-sensitivo, já que a velocidade permitida 

pela lisura do piso traz a sensação de um espaço chapado, bidimensionalizado; quanto 

no sentido perceptivo-quantitativo, uma vez que a alta aceleração exige grande foco 

atencional sobre poucos elementos e um tipo mecânico de reconhecimento e 

interpretação dos códigos e pontos do espaço. “Transformado em simples corredor, o 

espaço urbano perde qualquer atrativo para o motorista, que só deseja atravessá-lo e não 

ser excitado por ele” (SENNETT, 2008, p.16). Há, portanto, uma política moderna que 

conecta também circulação e atenção
6
 – circuitos funcionais e foco – e, por conseguinte, 

um modo também moderno de sujeito e trabalho. Forças segmentares que atravessam 

                                                 
6 Os modos atencionais, como apontam Lazzarato (2006) e Kastrup (2008), são aspectos importantes da exploração 

capitalistas, moderna e contemporânea. Do mesmo modo que corpos, espaços e dispositivos são produzidos em 

postos nas frequências demandadas pelo mercado, a atenção também é forçada a operar através de seus modos mais 

adequados para a produção. Considerando as sociedades disciplinares e de controle, há uma importante diferença nos 

modos atencionais. Na primeira, onde o trabalho exige uma repetição mecânica na operação das máquinas, o foco e a 

constância são fundamentais: a repetição de uma mesma atividade por longos períodos demanda um tipo de atenção 

conforme. Já no controle, vemos certa dispersão no campo do trabalho, um modo de vida mais ligado à 

heterogeneidade dos grandes centros e aos espaços abertos que às instituições de confinamento, como na disciplina. 

Falamos, assim, de um modo atencional também disperso, que pode captar muitos elementos por vez, sem grande 

profundidade e sem resistência para grandes constâncias de foco. No caso da atenção do motorista, que é trabalhado 

por Sennett no trecho citado, entendemos que há uma semelhança com o trabalho exigido na disciplina, tal como 

entendida por Foucault (2004).       
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em profundidade todo o corpo social, assim como os espaços, os grupos e os modos de 

vida, fazendo-os ressoar juntos, na mesma frequência.  

Pensemos ainda os códigos de trânsito, as sinalizações, a polícia do trânsito, as 

câmeras de vigilância, as linhas no piso, etc. Estes formam uma segunda camada, um 

pouco mais viva que o traçado estático e estável no chão, que vem sobrecodificar o que 

o traçado já sugeria enquanto projeto. Uma estratificação agora por imposição de ritmos 

e velocidade, por vigilância e punição: vias asfaltadas mais largas e disciplinares para os 

fluxos mais velozes: carros, motocicletas, ônibus, metrô, trem; e traçados mais estreitos 

e livres nas calçadas para os deslocamentos mais lentos e de curto alcance. O 

intercambio formal entre os dois estratos quase sempre limitado à travessia dos 

pedestres de um lado para o outro das via, por viadutos, tuneis ou faixas, quase sempre 

evitando que o fluxo mais veloz seja comprometido. 

Nota-se que há tanto na construção das vias modernas quanto nas políticas 

convencionadas para sua gestão, uma oposição relacional entre pausa e movimento. 

Uma vez que o espaço público é tomado prioritariamente por vias de fluxo – calçadas, 

asfalto, trilhos – há aí comandos implícitos e explícitos, sensíveis e racionais, que 

atualizam em quase todos os espaços a política circulatória de Harvey, Smith, 

Haussmann e Le Corbusier, isto é, o corpo saudável, o liberalismo moderno, a cidade 

funcional. Não apenas nos movimentos. Também nas pausas é imposto que os corpos 

parem em certos locais, quase sempre interiores, ou relacionados à produção ou que 

cumprem funções de complementariedade e reprodutibilidade com o trabalho. A pausa e 

o fluxo, portanto, como movimentos circulares da mesma maquinação.   

Assim como o comércio e a domesticidade burguesa, os transportes modernos 

criaram espaços interiores, arquiteturas próprias dentro das quais o corpo urbano viaja e, 

eventualmente, pode repousar. Nesses interiores, a oposição entre movimento e não-

movimento se resolve de um modo quase paradoxal: um dos raros locais oferecidos 

pelos grandes centros para o pouso do corpo é justamente no interior de espaços móveis. 

Mesmo o conforto e a disposição dos assentos no interior do modal tem relação política 

com as funções produtivas e a conservação da energia operacional dos corpos. Sennett 

(2008) mostra como na passagem para o século XX questões de salubridade dos espaços 

e fadiga do trabalhador passaram a ser traduzidas como problemas financeiros quando 

relacionadas à eficiência e à resistência do corpo no cumprimento de tarefas. Os modais 

passam assim a ser desenhados para individualizar seus usuários e resguardá-los das 
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interpelações alheias no interior do próprio modal e de tudo mais que pudesse 

representar um desperdício da energia trabalhista. Mais uma vez, a complementariedade 

entre repouso e movimento. No interior dos coletivos, nas praças ou no final de semana, 

a cidade permanece sempre em fluxo, já que mesmo as pausas estão sob seu comando 

geral. 

Além do design interno, o transporte funciona ainda como uma capsula que, em 

alguma medida, segmenta as sensibilidades corporais da intensidade das ruas, ainda que 

opere criando outras, de deslizamento pelo espaço e de visualidade afastada, quase 

cinematográfica, através das janelas. Sendo sua função primeira, levar pessoas e coisas 

de um ponto a outro, de fato o que se passa entre um ponto e outro se torna um 

obstáculo a ser transposto. Os vagões nas ferrovias ou ônibus nas avenidas “[...] corta o 

espaço e transforma em velocidade de sua fuga as serenas identidades do terreno. A 

vidraça permite ver, os trilhos permitem atravessar. São dois modos complementares de 

separação” (CERTEAU, 2014, p. 179). Ao chegar ao destino prescrito, cada um sai de 

seu confinamento individual e coletivo para ocupar seu posto de trabalho, seu papel no 

teatro doméstico ou adquirir seu produto, seu entretenimento. Agora sim, locais 

apropriados para produzir suas relações, aprofundar seus vínculos. 

É evidente que essas estratificações não são onipotentes e totais, mas é bem 

verdade que impõe facilidades ou dificuldades, conforto ou desconforto ao traçado de 

certos fluxos, à chegada e parada em certos pontos. Talvez segregar ou dificultar não 

seja mesmo o objetivo explícito da estratégia, mas no momento em se impõe ao todo 

urbano tamanha funcionalidade, o que não está conforme este escopo estratégico 

predefinido – seja um corpo estranho, uma rota paralela, errante, ou mesmo um rumo ou 

uma pausa indeterminada – acaba tendo dificuldades de se manifestar. 

 

*** 

 

A cidade é um espaço paradoxal. Ao mesmo tempo em que se configura como o 

terreno privilegiado da aparelhagem estatal e da exploração capitalista, é também o 

espaço mais propício à alteridade, mais fértil para a insurgência do novo, para a 

expressão do outro. É o território da instabilidade, da intensidade, do possível, como 

disse Pelbart (2000), sempre em vias de desfazimento e refazimento, sempre impondo a 
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si mesmo um movimento que não cessa de fugir, de se liquefazer e vazar pelas frestas 

do poder.      

Há uma dimensão comum nas cidades, um tipo de vínculo instável e afetivo 

sobre o qual os modos como nos locomovemos no espaço interferem. Dimensão esta 

que é produto de um jogo complexo de forças, dentre as quais destacamos a força 

intempestiva da própria cidade e as forças estatais e mercadológicas. Em síntese, modos 

de circular implicam em modos de comunicar, sobretudo no contexto dos espaços 

urbanos alargados, muitas vezes hostis ao corpo nu e nos quais os equipamentos de 

transporte são além de condição mínima para a circulação, verdadeiros espaços de 

sociabilidade. 

Como dissemos nas primeiras linhas desse texto, as faces do problema são 

ilimitadas. Poderíamos abordar ainda o refinamento disciplinar que representa a 

proliferação do carro individual nas cidades, bem como a saturação do modelo moderno 

e a passagem para um novo estrato circulatório que suspeitamos estar se sobrepondo a 

este de que falamos, mais relacionado ao controle (Deleuze, 2010) que à disciplina. 

Estrato que inclui novos dispositivos de organização como smathphones, app’s, câmeras 

inteligentes, gps´s, big data, etc., e que inaugura uma nova lógica de circulação, ao 

mesmo tempo mais livre das retidões e funcionalidades disciplinares, mas que impõe 

também novos modos de exploração do trabalho e outras estratégias de monitoramento 

e restrição social aos espaços. Poderíamos também explorar mais detidamente contextos 

latino-americanos, como o da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que é de onde 

escrevemos e onde as disputas entre as forças citadinas, estatais e mercadológicas 

aparentemente são muito mais acirradas que nas cidades europeias. Suspeitamos, aliás, 

que a cidade do Rio seja um cenário bastante ilustrativo para pensar alguns desvios 

possíveis desses poderes que limitam nossa circulação.     

Todavia, para o fim limitado deste trabalho, que é articular a categoria da 

circulação urbana e a epistemologia comunicacional proposta por Morley (2011) e 

Sodré (2014), consideramos suficiente a discussão já posta.    
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