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O encontro CORPOCIDADE 4 – Experiências de Apreensão da Cidade, 
dá continuidade aos debates realizados nas edições anteriores, em 
torno do processo de espetacularização das cidades contemporâneas e 
a consequente pacificação dos espaços públicos, propondo um formato 
de encontro fundado na ideia de composição coletiva: um modo de 
abordagem sobre o complexo engendramento das inúmeras formas de 
divergência que estão em disputa nas diferentes narrativas da experiência 
urbana, baseado no exercício de articulação entre os diferentes conteúdos 
dessa trama, numa dinâmica de estudo intensivo sobre as possibilidades 
de composição conjunta de constelações de ideias sobre experiências de 
apreensão da cidade.

Estando vinculado às atividades dos grupos de pesquisa Laboratório 
Coadaptativo LabZat e Laboratório Urbano, o CORPOCIDADE 4 se 
fundamenta na pesquisa Experiências metodológicas de apreensão da 
complexidade da cidade contemporânea (PRONEM – FAPESB/CNPq), 
cujas discussões, por sua vez, serão mobilizadoras do encontro.

APRESENTAÇÃO
12



Desse modo, o CORPOCIDADE 4 parte dos enfoques centrais da pesquisa 
–  historiografia, apreensão crítica e experiência estético-corporal – para propor 
três diferentes planos de compreensão da complexidade da experiência urbana, 
cada qual incluindo uma tríade de aspectos coimplicados: um tipo, um modo e 
um campo, assim distribuídos: 1. subjetividade, corpo, arte; 2. alteridade, imagem, 
etnografia e 3. memória, narração, história.  Atravessando esses três planos, uma 
outra tríade de aspectos da apreensão da cidade se inclue no processo como um 
plano transversal de problematização: experiência, sujeito, transmissão.

Essa transversalidade acrescenta ao debate sobre modos de apreensão da cidade. 
uma série de outras questões de fundo a serem tensionadas, como: noção de 
experiência e noção de sujeito; experiência vivida e formas de transmissão; 
experiência transmitida e ficção ; processos de subjetivação e modos de sujeição; 
experiência, experimento, experimentação e criação; sujeito individual, sujeito 
coletivo, autoria e anonimato.

Pensados como campos de gravitação das ideias sobre possibilidades de apreensão 
da cidade, esses planos serão irrigadores tanto dos debates abertos no Seminário 
Público conduzido pela equipe de pesquisa, quanto das atividades dos participantes 
selecionados nos Grupos de Estudo e no Seminário de Articulação.
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HISTÓRICO

O encontro CORPOCIDADE 4 – Experiências de Apreensão 
da Cidade marca o encerramento da pesquisa Experiências 
metodológicas para compreensão da complexidade da cidade 
contemporânea [PRONEM - FAPESB/CNPq], desenvolvida 
pelo grupo Laboratório Urbano (PPGAU/FAUFBA) ao longo dos 
últimos 3 anos.

• Experiências Metodológicas 
   [projeto de pesquisa – PRONEM]

www.laboratoriourbano.ufba.br/pronem

A pesquisa Experiências metodológicas para compreensão 
da complexidade da cidade contemporânea, investigou 
metodologias de apreensão da complexidade das cidades no 
atual contexto de espetacularização urbana, buscando articular 3 
linhas de abordagem que costumam ser tratadas separadamente: 
historiografia, apreensão crítica e experiência estética-corporal. 
Tomando a noção de experiência como princípio norteador desta 
investigação metodológica, pretendeu-se focalizar as práticas 
de Trabalho de Campo expandindo seu significado e alcance 
numa concepção de processo de cartografia sensorial, como 
possibilidade crítica propositiva, em que  o processo de apreensão 
do objeto (neste caso, as cidades contemporâneas) pelo sujeito, é 
instaurado por uma dinâmica relacional corporal.

Esta pesquisa buscou aprofundar a discussão e prática da 
apreensão das cidades no campo do urbanismo, articulando 
outros campos de conhecimentos como a filosofia, a psicologia, 
antropologia, as artes e o próprio urbanismo, de modo a contribuir 
para a construção de uma compreensão da condição processual e 
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micropolítica das conformações da vida urbana. Para isso, de um lado, questionou-se 
os pressupostos da representação e atentou-se para o sentido de produção e criação 
subjacente ao exercício da apreensão urbana conduzido pela atitude investigativa do 
sujeito-pesquisador coimplicado no campo de forças que pretende explorar, transitar, 
atuar, constituir; e, de outro, adotou-se a noção de corpografia urbana, segundo a 
qual, a cidade é percebida pelo corpo como campo de processos interativos, cuja 
dinâmica tanto os configura quanto é por ambos configurada.

 • CORPOCIDADE 
    [Plataforma de ações]

www.corpocidade.dan.ufba.br

A Plataforma CORPOCIDADE reúne um conjunto de ações, entre elas os encontros, 
cujo foco é subsidiar o debate em torno do tema da pacificação da experiência pública 
das cidades contemporâneas decorrente do crescente processo de espetacularização 
(das cidades, das artes e do corpo) exacerbado nas últimas décadas, buscando testar 
outras articulações entre corpo e cidade como estratégia de redesenho de suas 
condições participativas no processo de formulação da vida pública em que estão 
implicados, tomando a arte e a experiência corporal como potências questionadoras 
de consensos forjados e fatores de explicitação dos conflitos que o espetáculo 
busca ofuscar. A Plataforma propõe articular arte e urbanismo como um processo 
de construção de uma zona de transitividade baseada na cooperação entre as 
proposições de cada área, em busca de conexões que mobilizem experiências 
reorganizativas de seus respectivos regimes de funcionamento e partilhas do 
sensível, de modo que favoreçam a produção de novas coerências.

Na 1ª edição [2008],  o encontro CORPOCIDADE testou um formato híbrido entre 
acadêmico e artístico, que admitia inscrições de propostas teóricas de comunicações 
e de propostas artísticas de intervenção urbana, cuja seleção ficou a cargo do Comitê 
Científico Artístico formado por professores e artistas, também responsáveis pela 
coordenação dos debates de cada Sessão Temática durante o encontro. Desse 
modo, além de concretizarmos a desejada articulação entre teoria e arte, também 
estendemos desdobramentos do evento para a própria cidade, onde foram realizadas 
as 16 intervenções urbanas, no âmbito do evento 10 DIAS de cidade e cultura  
(FUNCEB), cujo calendário incorporou o CORPOCIDADE.

Na 2ª edição [2010], optamos por uma dinâmica de debate sobre “conflito e dissenso 
no espaço público” que incluísse o processo de construção da própria matéria a ser 
debatida, a partir de experiências coletivas mobilizadas pelos contextos da Maré (RJ) 
e de Alagados (Salvador). Neste formato, o debate final foi a instância pública da 
experiência que o gestou e cada experiência foi antecedida pela apresentação cênica 
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das obras coreográficas Pororoca, da coreógrafa Lia Rodrigues (RJ) e SIM – ações 
integradas de consentimento para ocupação e resistência do coreógrafo Alejandro 
Ahmed e Grupo Cena 11, cujas propostas estéticas já tematizavam as questões 
de conflito e negociação no espaço e que atuaram como provocações e ponto de 
ignição dos trabalhos do grupo.

A 3a edição [2012], em articulação ao 3º Seminário Cidade & Cultura (Pró-
Cultura – CAPES/MinC) e ao início da pesquisa Experiências metodológicas 
para compreensão da complexidade da cidade contemporânea, enfocou as 
possibilidades de apreensão corporal da cidade e seus modos de compartilhamento 
e transmissão, tensionando as noções de corpo, cidade e cultura a partir da noção 
de experiência. Para cumprir o propósito de abordagem da experiência urbana 
pelo seu duplo caráter de prática de mapeamento corporal e narrativa cartográfica, 
o encontro integrou 3 atividades diferentes e complementares: OFICINAS – 
experiências metodológicas em áreas específicas da cidade de Salvador, destinadas 
a testar procedimentos para apreensão da cidade contemporânea; seminário de 
articulação – apresentação das experiências metodológicas destinada ao exercício 
de reflexão crítica sobre as oficinas realizadas; e seminário público– atividade 
aberta à participação de todos que reuniu pesquisadores de diferentes áreas.

 • REDOBRA 
    [revista]

www.redobra.ufba.br

A revista REDOBRA é parte integrante da plataforma de ações CORPOCIDADE e 
visa fomentar debates sobre os temas dos encontros desde 2008 (versão eletrônica). 
A partir de 2012 a revista passou a ser uma publicação impressa (semestral e gratuita) 
da pesquisa “Experiências metodológicas para a compreensão da complexidade 
da cidade contemporânea”. Para fazer esse acompanhamento da pesquisa, os 
diferentes números da revista alternam um duplo movimento de introdução 
articuladora das questões discutidas e compartilhamento das narrativas críticas 
das ações realizadas nas atividades da pesquisa, sempre com uma preocupação 
de fundo quanto ao léxico associado ao tema estudado com a participação de 
pesquisadores de diferentes campos como : arquitetura, urbanismo, dança, artes 
do corpo, artes visuais, antropologia, história, sociologia e psicologia. A revista 
pode ser vista como um repositório de ideias, experiências e narrativas tanto dos 
encontros quanto das atividades da pesquisa que constroem uma base teórica e 
metodológica que deve permitir uma efetiva intelocução nos seminários e demais 
debates presenciais.
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No Seminário Público que abre o encontro, cada plano 
de ideias será discutido a partir de uma articulação 
(agenciamento) formulada por membros da equipe de 
pesquisa, a partir da uma intervenção inicial mobilizadora 
de debate com outros dois interlocutores, seguido de 
participação nos debates dos inscritos no encontro.

No segundo bloco do encontro, os debates se intensificam 
nos Grupos de Estudo, formados para estudar outras 
articulações entre as ideias de cada Plano, propostas por 
participantes previamente selecionados, num exercício de 
composição coletiva de possíveis constelações das ideias do 
grupo, em formato escrito, gráfico, sonoro, corporal ou outro, 
para serem compartilhadas ao final do encontro.

Fechando o encontro, o Seminário de Articulação restitui 
os debates ao público, estabelecendo uma articulação entre 
os debates ocorridos no Seminário Público e o exercício 
compositivo das constelações de ideias produzidas nos 
Grupos de Estudo, a partir da apresentação de relatorias 
críticas produzidas sobre ambos.
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SUBJETIVIDADE, CORPO, ARTE 
MESA
04/12  • 5ªfeira •  9h

auditório 1, FAUFBA

Debate: Subjetividade, Corpo, Arte
Palestrante:
Pasqualino Magnavita [PPG-AU - FAUFBA]
Interlocutores:
Fabiana Dultra Britto [PPGDança - UFBA]
Thais Portela [PPG-AU - FAUFBA]
Coordenador mesa (relatoria):
Eduardo Rocha Lima - Laboratório Urbano/UFBA [PRONEM]
Debates

GRUPO DE ESTUDO
05/12  •  6ª feira  •  15/19h
06/12 •  sábado  •  9/13h
PPG-AU, atelier 4  • PPG-AU, sala de baixo

Coordenação 1a: Fabiana Dultra Britto  (PPG-AU, atelier 4)

Coordenação 1b: Thais Portela (PPG-AU, sala de baixo)

Articuladores 1a:
Ana Risek Sheldon – Labzat/UFBA [PRONEM]
Lutero Proscholdt Almeida - Laboratório Urbano/UFBA [PRONEM] 
Tiago Nogueira Ribeiro – Labzat/UFBA [PRONEM]
Articuladores 1b:
Eduardo Rocha Lima - Laboratório Urbano/UFBA [PRONEM] 
Marina Carmello Cunha - Laboratório Urbano/UFBA [PRONEM]
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Subjetividade, corpo, arte, cidade

Os conceitos Subjetividade, Corpo, Arte, Cidade, enquanto 
virtuais inseridos no Plano de imanência da lógica da Diferença, 
são aqui atualizados discursivamente em questões e problemas 
que afetam multiplicidade e heterogeneidade de corpos e de 
cidades, particularmente, frente ao controle dos processos 
midiáticos que contribuem para a construção  da Subjetividade 
de Multidões de indivíduos em nosso planeta.
  
Na formação profissional pouco se tem priorizado o processo 
de Subjetivação nas questões teóricas e práticas da arquitetura 
e do urbanismo e dos saberes em geral. Trata-se do lugar 
da Micropolítica da subjetivação, diferente em natureza da 
Macropolítica da objetivação. Trata-se da Dobra do “Fora” no 
“Dentro” de um indivíduo ou de uma Multidão de diferentes 
indivíduos. Processo que nada tem a ver com a psicologia da 
relação sujeito/objeto da fenomenologia da intencionalidade 
herdada da Modernidade. Trata-se de uma atitude política de 
consenso ou de dissenso em relação aos diferentes poderes-
saberes dobrados, sejam eles hegemônicos ou de resistência. 
Entretanto, cabe salientar que a Subjetividade é também o lugar 
da Criatividade. 

PASQUALINO
ROMANO MAGNATIVA 

PPG-AU/FAUFBA

Subjetividade. Corpo . arte
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Vale reconhecer a limitação do enunciado de Lavoisier repetido à exaustão: “Nada 
se cria, tudo se transforma”. Enunciado este do universo macro/objetivo de matérias 
formadas, diferente do universo micro/subjetivo de matérias não formadas (Fluxos, 
intensidades, desejos) onde tudo é criação! Paul Valery teria dito: “Todo o ser 
humano é criativo e não sabe, como respira”. Pois, a Subjetividade é o lugar da 
Criatividade enquanto condição da própria Existência em sua variação contínua, 
sem princípio nem fim.

A criatividade emerge sempre no Meio, no Entre, no Intermezzo de circunstâncias, 
situações e contextos de todo o tipo, e isso, através de multiplicidade e 
heterogeneidade de imprevisíveis conexões, construindo e desenvolvendo 
o “Território existencial” de um indivíduo ou coletivamente de Multidões de 
diferentes indivíduos. Entretanto, considerando o par conceitual Diferença/
Repetição, emergem criatividades que se repetem com diferença de grau, de nível, 
ou então, diferença de natureza, quando ocorre um paradigma, um Acontecimento, 
um Devir-outro da Existência.

Considerando as três formas de pensar e criar: a Filosofia com seus conceitos; a 
Ciência com suas funções (functivos); a Arte com suas percepções (perceptos) 
e afetos, vale salientar que emergem criatividades nas práticas do cotidiano que 
utilizam conceitos, funções, percepções e afetos, todavia já criados e que se repetem 
com diferença de grau e/ou de nível.  Mesmo assim, ocorrem criatividades que 
favorecem os poderes-saberes hegemônicos, bem como, criatividades de resistência 
aos mesmos. Neste sentido, a relação subjetividade/criatividade constitui o lugar 
da micropolítica, podendo  ser conservadora ou de resistência, todavia, coexistindo 
com a Macropolítica, igualmente conservadora ou de resistência, embora ambas 
sejam de natureza diferente, pois, não se identificam, apenas se pressupõem 
reciprocamente.  

CORPO/ SUBJETIVIDADE

Relação conceitual inseparável em qualquer construção subjetiva, entretanto, 
usualmente  se associa o conceito Corpo ao de Matéria formada enquanto 
Organismo e isso, no âmbito da Lógica do Sentido da macro percepção. A superação 
desse dualismo conceitual entre Matéria e Espírito, ou seja, entre Corpo e Alma no 
pensamento contemporâneo, deve-se a um diferente entendimento. De um lado, 
o organismo da percepção molar da macropolítica; do outro, a emergência de um 
novo conceito: “Corpo sem órgãos” (desejante, vibrante, criativo) da micropolítica 
da subjetivação de matérias não formadas (intensidades, fluxos, desejos). Contudo, 
resta indagar o que pode o corpo além dos sentidos, da rede de multiplicidade 
e heterogeneidade de neurônios do cérebro que comporta a duração do Passado 
(Tempo-Memória) coexistindo com o Presente que passa e do imprevisível Devir? 
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Complexa se torna a apreensão da cidade enquanto vida urbana, indagando o que 
nela podem os corpos. Quando se diz “Corpocidade” é possível pensar em uma 
multiplicidade e heterogeneidade de corpos e de cidades, entretanto, em virtude da 
presença indelével do modo de produção dominante e dos processos midiáticos 
que ele dispõe, constata-se que os “espaços de fluxos” das novas tecnologias, vêm 
predominando sobre os “espaços de lugares”, homogeneizando os corpos e as 
cidades, ambos adquirindo uma dimensão genérica.

Nesse sentido, se amplia com maior eficácia o controle social a guisa de uma 
global rede panóptica virtual e onde, multidões de diferentes corpos, acabam 
sendo capturadas pelo aparelho de Estado das “Sociedades de controle” através 
de seus dispositivos e instituições, particularmente, através das redes midiáticas 
que funcionam a guisa de aparelhos de captura, amestrando os corpos ao consumo 
e à espetacularização da vida. Nesse grande aparato da Macropolítica e da 
Micropolítica de dominação, o que fazer?

Considerando os processos de subjetivação dos corpos na “Cidade Subjetiva” 
enquanto território existencial individual e coletivo, a criatividade deveria ter como 
objetivo produzir, criar “revoluções moleculares”, utilizando entre outros diferentes 
meios, a própria potencialidade dos processos midiáticos (redes sociais virtuais), 
Todavia,   não  subestimando ou esquecendo a presença de “contra-revoluções 
moleculares” produzidas por aqueles que, subjetivamente, aderem e contribuem 
para os saberes-poderes dominantes.   

 ARTECIDADE, CORPOCIDADE, SUBJETIVIDADE - Novo Paradigma

A Arte encontra-se no universo fenomenológico da Lógica do Sentido.  Vale ressaltar 
que a produção artística clássica e moderna adotou o paradigma estético, da “Arte 
pela Arte” e, todavia, ainda hegemônico. Conceitos como Arte, Cidade e Corpo 
coexistem e se relacionam na macropolítica da apreensão objetiva do mundo da 
representação do Real e do Possível. Entretanto, é na micropolítica da subjetivação, 
que o corpo pode assumir a condição, não apenas de um corpo enquanto organismo, 
mas, a de um Corpo sem órgãos, criativo, desejante, vibrátil. Neste sentido, a cidade 
passa a ter uma dimensão subjetiva, tanto na Artecidade como no Corpocidade, e 
isso, adotando o novo paradigma que implica em outra “visão de mundo”, ou seja, a 
da emancipação do controle social existente: o paradigma ético-estético.  

Esse paradigma não apenas visa superar o exclusivo entendimento estético do 
universo da Arte e do que pode o Corpo na construção de cidades, mas, visa dissolver 
os EUs nos agenciamentos coletivos de enunciações e de fazeres, (individuações 
sem sujeito), afirmando assim, a presença de Multidões (multiplicidade e 
heterogeneidade de corpos anônimos e nômades) e de seus respectivos processos 
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de subjetivação. E isso, no meio de uma rede planetária aberta de cidades com 
diferentes escalas e tempos. 

 No mundo da representação da Macropolítica, da objetividade, uma cidade já foi 
entendida mecanicamente como uma mega-máquina (Lewis Mumford). Todavia 
considerando a micropolítica dos processos de subjetivação, pode-se ousar, 
afirmando que uma cidade pode ser considerada, também, uma criação coletiva de 
uma Multidão de corpos, todavia, de Corpos sem órgãos de anônimos e nômades 
indivíduos, a guisa de uma “Máquina abstrata”, desejante e criativa de matérias 
não formadas, E isso, no âmbito de uma micropolítica de subjetivação e do novo 
paradigma Ético-Estético.

Nesse sentido, em presença das “Sociedades de controle” com suas corporações, 
instituições e dispositivos de captura, torna-se inadiável evidenciar questões e 
problemas relacionados com as revoluções moleculares subjetivas, procurando 
criá-las, resistindo. Pois, não basta resistir, mas, resistir criando. Sem dúvida, esta é 
a condição primordial e inalienável da própria Existência de Multidões de Corpos 
sem órgãos que utilizem os diferentes modos de expressão no universo da Arte, 
com novas percepções e afetos no seu Plano de composição e seu novo paradigma 
ético-estético. Da Ciência com suas novas funções, proposições e lógicas do seu 
Plano de referência e o novo paradigma ético-científico. Da Filosofia com seus 
novos conceitos, seu Plano de imanência e o novo paradigma ético-filosófico, onde 
o pensamento se orienta para pensar.

Vale lembrar que nos encontramos no Meio, no Entre, no Intermezzo de 
multiplicidades e heterogeneidades de imprevisíveis conexões em uma rede 
planetária de Corpos sem órgãos subjetivos e de Cidades, também subjetivas.  
O que fazer no âmbito da relação Corpocidade/Artecidade?  

Subjetivamente, recomenda-se “criar para si um corpo sem órgãos” desejante, 
fazendo revoluções moleculares de resistência criativa no dia a dia da Existência!
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A imbricação entre corpo arte subjetividade pode parecer óbvia 
se considerada sob o ponto de vista de uma causalidade linear, 
costumeiramente atribuída à conjugação desses termos, que 
toma a subjetividade como uma produção corporal e a arte como 
produto resultante dela. Mas, como toda simplificação, essa 
imagem linearizada, produz distorções interpretativas de forte 
apelo popular, tais como a noção de arte como algo que “vem 
de dentro”, a noção de corpo como “morada” da vida e a noção 
de subjetividade como “essência” humana. Assim, fragmentadas 
e isoladas de qualquer contextualidade espaçotemporal, essas 
noções perdem sua dimensão de historicidade engendrada 
pela irreversibilidade dos processos e aconchegam-se no 
reino da privacidade íntima de cada sujeito individualizado 
e essencializado, revestindo-se de uma oportuna blindagem 
crítica totalmente contraditória ao caráter público que lhes 
confere sentido de existência. Essa processualidade intrínseca 
à constituição do corpo, da arte e da subjetividade, atribui às 
suas configurações um caráter transitório e coimplicado que 
parece ignorado pelos eforços estabilizadores, universalizantes 
e normativos empreendidos pelos discursos e comportamentos 
defensores da supremacia do “eu” na vida pública.

FABIANA DULTRA BRITTO
PPGDança - UFBA
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Os estudos sobre a cidade, a dinâmica da vida urbana e a constituição da esfera 
política, quando se abrem para articulações entre corpo, arte e subjetividade 
afastadas desse prumo ahistórico e acrítico levantam importantes questionamentos 
quanto aos efeitos sócio-políticos de práticas artístico-corporais na cidade e quanto 
à modelização de práticas composicionais nas intervenções artísticas urbanas.
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Na cidade: o que enfim há de se propor sem cair na 
armadilha do pensamento único?

O que, frente às consequências da fragmentação do corpo e da 
cidade - promovidas inicialmente pela funcionalidade racionalista 
modernista e atualmente hiper-dimensionadas com os processos 
de espetacularização da vida urbana- podemos fazer? E, se algo 
pode ser feito, quais seriam esses modos de fazer que poderiam vir 
a se contrapor à essas intervenções isoladas, midiáticas e pontuais  
que servem mais aos modos de produção das mercadorias e da  
perpetuação do poder do capitalismo hegemônico do que à 
produção da vida urbana pública (vida essa que vá para além do 
conforto pacífico e passivo da sociedade de consumo). Haveria 
alguma lógica possível de ser apropriada em alguns modos de fazer 
corpo e cidade que fosse dotada da capacidade de dar potência às 
potenciais singularidades nas cidades contemporâneas? Parece-
nos que as questões provocadas pela arte, pela subjetividade 
e pelo corpo vem apontando caminhos. Por isso, para tentar 
especular sobre possíveis respostas à essas perguntas criamos 
uma deambulação reflexiva por algumas práticas e teorias 

THAIS DE B. PORTELA 
PPG-AU/FAUFBA
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(entendidas aqui como instâncias indissociáveis na produção do conhecimento) 
que interrogam essa tríade em questão, que aconteceram ou foram estudadas 
nos encontros do CorpoCidade e na pesquisa “Laboratório Urbano: experiências 
metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea”. 
Parece-nos, também, que uma costura discursiva possível entre esses três termos 
é a reflexão sobre a política, justo na tensão entre o que agenciam (ou não) as 
macro e as micropolíticas - que abarcam ações que vão desde os procedimentos 
de intervenção do atual modelo desenvolvimentista das políticas públicas dos 
governos até às ações políticas dos devires-resistências em sua multiplicidade de 
singularidades que pululam no espaço das cidades contemporâneas.
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Esta proposta de articulação pretende-se debruçar sobre o registro 
audiovisual produzido na disciplina de Visões Urbanas (cursada 
no PPGAU, no primeiro semestre de 2012) que documenta 
algumas dinâmicas situadas no Largo 2 de Julho ligadas à 
ocupação dos arredores da praça do coreto por atividades de 
comércio informal, mais especificamente a instalação de um pula-
pula. A ideia é usar o registro como modo de aproximação entre 
subjetividade, corpo e arte, tendo em vista alguns processos que 
posteriormente foram situados no bairro como o conflito político 
entre a sociedade civil (organizada no movimento Nosso Bairro 
é 2 de Julho) e o projeto Humanização do Bairro de Santa Teresa 
apresentado pela Prefeitura Municipal de Salvador em abril de 
2012 e a ocupação da região pela 3ª Bienal da Bahia, no primeiro 
semestre de 2014.

ANA RIZEK SHELDON 
Labzat - UFBA
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“A política do corpo na exibição de si em público pelo sexo... 
considerar a sexualidade como parte de uma história mais ampla 
das tecnologias, que incluiria desde a história da produção 
dos objetos de consumo (motos, carros, etc.), a história da 
transformação das matérias primas (seda, plástico, couro, etc.), à 
história do urbanismo (ruas, parques, bairros, estradas, etc.). Se 
trataria, portanto, de repensar tanto o sadomasoquismo como 
o fetichismo não tanto como perversões marginais em relação 
com a sexualidade ‘normal’ dominante, mas sim como elementos 
essenciais da produção moderna do corpo e da relação deste com 
os objetos manufaturados.” (PRECIADO, 2002. Manifesto Contra-
Sexual, tradução minha)

A proposta aqui é nos apropriarmos dessa reflexão de Preciado 
para pensarmos a cidade como um objeto tecnológico e 
manufaturado e, então, levantarmos questões sobre a relação 
entre a produção de corpos com sexualidades “fora da ordem” 
que atuam sobre – e assim transformam – a cidade “revitalizada”, 
ou, se dito de outra forma, a cidade investida por processos 
contemporâneos de espetacularização urbana. Auxilia-me a 
pensar sobre a relação entre cidade-corpo a teoria da produção 
social do espaço urbano de Henri Lefebvre (1974), para quem 
esta produção se concretiza pela interpenetração conflituosa da 
lógica das relações de proximidade construídas e construtoras do 

EDUARDO ROCHA LIMA
Laboratório Urbano - UFBA



cotidiano urbano, diretamente ligada à presença do corpo no espaço, na lógica das 
remodelações urbanísticas vinculadas aos processos econômicos da reprodução 
do capital, concebida distante do rés-do-chão e regida pelo Estado em parcerias 
com a iniciativa privada.

O conflito:

Espetacularização Urbana – Espaços transformados dentro do regime de 
visibilidade que atualmente dá forma à cidade turística, a qual, investida por 
tecnologias urbanísticas e pelas políticas de controle social, institui uma “ordem 
pública” milimetricamente desenhada por novos códigos de postura para 
apropriação dos seus espaços, policiamento específico para sua segurança, além 
de vultosos investimentos nas novas técnicas de “vídeo-proteção”. Tal “ordem” 
padroniza materiais utilizados pelo comércio ambulante, delimita ocupações 
zoneando áreas, define usos e normatiza comportamentos em prol do livre fluxo 
de corpos bem comportados e abastados e da difusão midiática para o mundo da 
“cidade mega-exposta”.

Experiência em público pelo sexo – Ação do corpo na cidade que, de maneira fora 
da pretendida “ordem” imposta, faz-se visível, afirmando, no instante presente de 
suas ações “desordeiras”, o corpo enquanto agente estético-político na produção 
do espaço, rasgando invasivas brechas sexualmente impróprias à cidade concebida 
pelo espetáculo urbanístico, tornando possível a presença e aparição dos sujeitos 
que Beatriz Preciado define como “abjetos monstruosos da sociedade contra-
sexual”, aqueles que operam certa micropolítica sexual na sociedade, articulando 
outros processos de subjetivação pelo exercício exibido de suas sexualidades 
estranhas aos ideais da família monogâmica, burguesa e procriadora – hétero e 
homossexual –, os quais estão na base da “ordem pública” subjacente aos projetos 
de renovação das cidades pelo/para o turismo. 

O foco desta proposta ao grupo de estudos Subjetividade, Corpo e Arte do Seminário 
Corpocidade 4 está no corpo que se apropria das tecnologias contemporâneas – 
urbanísticas, mas não apenas – produzindo a si enquanto sujeito público (político) 
pela exibição e capitalização – produção de renda – de sua sexualidade fora do eixo, 
operando assim outras possibilidades de existências, corrosivas da “normalidade” 
hegemônica e excludente.

34



35

LUTERO
PROSCHOLDT ALMEIDA
Laboratório Urbano - UFBA

A proposta pretende articular sobre o conceito de corpo 
espelhado como um dispositivo desejante atuante na cidade. 
Pode-se pensar o corpo espelhado como o espelho de Narciso, 
personagem ao qual a beleza e orgulho eram suas características 
mais famosas, e que se apaixonou por si próprio ficando imóvel 
na frente do espelho d´água até morrer. Pois a cidade e seus 
habitantes, diferente de Narciso, constroem a sua própria 
imagem dentro do espelho, ela antecede a visão do espelho, ela 
constrói aquilo que ela irá se apaixonar. A construção de grandes 
obras arquitetônicas na cidade seria uma dessas imagens que os 
habitantes não conseguem resistir e se apaixonam.  E da mesma 
forma da mitologia helênica, essa paixão avassaladora toma conta 
dessa máquina desejante fazendo com que todas as engrenagens 
trabalhem a fim de realizar tais desejos, passando por cima de 
qualquer obstáculo.

O corpo espelhado é este corpo que constrói suas próprias 
questões e problemáticas, e que faz fluir o desejo nas cidades. 
Ao contrário de um estudo científico, que é estabelecido 
uma separação entre causa e objeto ou entre corpo e seus 
desdobramentos; no corpo espelhado isto é impossível, pois ele 
é uma dupla camada que não se descola. Primeiro ele é o desejo 
baldio e fugaz que reverbera as mais diversas interlocuções, 
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como a mass media, o cinema e o marketing, já a segunda camada é o seu reflexo 
no espelho que não é meramente refletido, mas é principalmente construído, que 
faz da réplica objeto de desejo. Portanto a máquina desejante baseada no reflexo 
construído se tornou a principal responsável pela construção da cidade, e é ela que 
define que empreendimentos e serviços serão executados, mesmo que para isso ela 
ataque a si própria.
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Linhas: o bordado como potência política do 
feminino na cidade

Discutindo práticas contemporâneas e seu tempo efêmero e 
entendendo o bordado e a costura à mão como uma construção 
social de atividades desenvolvidas por mulheres em suas tarefas 
“do lar”, esta proposta de articulação textual parte do pressuposto 
de que a linha – não enquanto categoria de pensamento, mas 
enquanto alegoria que une, decora, relaciona, emaranha, amarra, 
costura e dá nó – potencializa uma política do feminino no espaço 
urbano. Tensionamos, portanto, esta política, considerando-a 
não só enquanto uma questão de gênero, mas um devir que a 
ultrapassa, tocando a subjetividade e possibilitando discussões 
sobre micropolítica e resistência.

O gênero aqui é entendido como performativo (Judith Butler), 
algo que produz uma série de efeitos e consolida uma impressão 
de ser homem ou mulher, masculino ou feminino. É dizer que 
ninguém pertence a um gênero “desde sempre” e que, apesar de 
ser culturalmente formado, é também um campo de liberdade, 
um lugar composto por práticas normatizadas e ao mesmo 
tempo desviantes. O feminino tratado aqui é, então, um devir 
denunciado pelo ato de bordar ou até mesmo pelo bordado em 

MARINA CARMELLO CUNHA
Laboratório Urbano - UFBA
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si, indo além do arquétipo construído hegemonicamente, associado à mulher. É a 
insinuação do existir de uma horizontalidade no agir, do privilégio do singular e 
da busca pela delicadeza dos afetos, em contrapartida à busca de grandes causas 
(Jorge Forbes), inscritos sobre o corpo que borda. 

Passamos então por dois artistas que utilizavam o bordado como forma de expressão, 
e chegamos a um grupo de mulheres de São Paulo que bordam seu cotidiano e 
sua história. Levantando uma discussão sobre o feminino, a arte e o artesanato, a 
subjetividade, o tempo, a memória, a resistência e a loucura, através das agulhas 
controladas pelas mãos de Leonilson, Bispo do Rosário e das Bordadeiras do 
Jardim Conceição, buscamos perceber um corpo lento, um movimento feminino e 
uma resistência ao modo de agir e mover impostos pelo hegemônico. 

A lentidão do bordado, que historicamente acontece “dentro de casa”, torna-se 
pública através da arte e da vontade de libertação de algumas mulheres, que utilizam 
tal atividade como forma de encontrar independência. Essa atividade modifica 
a forma de existir e narrar desses sujeitos que bordam e é capaz de transmitir e 
polemizar questões importantes ao urbano como a loucura, a higienização e a 
questão de gênero. A política do feminino, clara em um corpo que borda, é uma 
micropolítica, uma política do afeto, do singular e do horizontal e, mesmo dentro de 
uma política de poderes institucionalizados, resiste e é desviante em sua essência 
performativa.
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Como proposta de articulação, traço um possível diálogo entre 
a ideia de espírito subjuntivo, do ex-músico e cientista social 
Richard Sennett, a ideia de precariedade, na perspectiva da 
teórica da performance Eleonora Fabião e a estética do corpo 
figurante, no processo de “Batucada”, do coreógrafo Marcelo 
Evelin. As três ideias coincidem no pressuposto da diferença. 
Marcelo Evelin traz, logo como primeira provocação, o interesse 
no corpo do figurante como proposta de composição coreográfica 
em um grupo de cinquenta pessoas oriundas de diversos 
contextos: sociais, culturais, étnicos, etc. A aparição do corpo 
protagonista, quando ocorre, soa como inconveniência. Quando 
ele propõe que cinquenta pessoas sigam umas as outras tentando 
caminhar lado a lado com alguém previamente sorteado, que 
também está seguindo outra pessoa, provoca o estar com o outro 
insistentemente, ao ponto de causar o afastamento do self para 
o foco das experimentações sem, ao mesmo tempo, ter que ser 
o outro. É mais a ideia de “estar o outro”, expressão utilizada no 
processo para designar um tipo de corporalidade. Isto se relaciona 
com o que Sennett chama de “espírito subjuntivo”. Relatando 
suas experiências nos tempos de músico, o pesquisador relembra 
que a produtividade de alguns ensaios estava relacionada ao 
fato de abrir-se às experimentações, o que, segundo ele, gerava 
uma esfera convidativa à abertura aos outros. Ele ressalta que 
o “espírito subjuntivo” ocorre no nível da empatia e não da 

TIAGO NOGUEIRA RIBEIRO
Labzat - UFBA
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simpatia, da conversa dialógica e não dialética. No trabalho proposto pelo Marcelo 
Evelin, a única garantia é o outro. O outro na sua precariedade, na nudez, na 
ausência de identidade facial e na proximidade em que ele se apresenta. Segundo 
a pesquisadora Eleonora Fabião, a precariedade está coimplicada com rupturas e 
até interdições nas formas dominantes de representação. Para a autora, quando a 
precariedade envolve o corpo, este é visto como potência e não como deficiência, 
corpo desorganizado, CsO. Seria possível, então, dizer que o espírito subjuntivo é 
uma condição para o corpo figurante criar precariedades?
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O que acontece é que, além da leveza, temos que pensar o peso; 
além dos fluxos, temos que pensar os fixos [...] O camelô tanto sai 
do lugar quanto busca ficar no lugar; não está somente circulando, 
está lutando para ficar aí, grudado no lugar” (RIBEIRO, 2012). 
Influenciados pela fala de Ana Clara Torres Ribeiro, realizamos 
um ensaio fotográfico, em constante construção, que se 
questiona: o que é ficar no lugar? O que esse lugar se torna ao 
ser apropriado por trabalhadores de rua? Como o ocupam? E se a 
fotografia é uma ferramenta eficaz para pensar a relação corpo e 
espaço? Partimos de três pontos: (1) um espaço - a rua -; (2) uma 
perspectiva - prática cotidiana -; (3) um sujeito – trabalhadores 
de rua, para realizar registro de “maneiras de fazer”. Vinculamos 
essas fotografias a uma plataforma, “tumblr”, em que nos permite 
vincular: vídeos, imagens, textos e gif (Graphics Interchange 
Format) animados, o que nos permite estar sempre alimentando 
com novos registros e assim criar um banco de dados.

Link: informal-urbano.tumblr.com

UFPB

ALESSANDRA
SOARES DE MOURA
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Um acontecimento, mais do que uma simples sequência lógica 
de palavras e ações, é definido por Foucault, como “o momento 
de erosão, colapso, questionamento ou problematização da 
preparação mesma da cena na qual um drama tem lugar – 
ocasionando a chance ou possibilidade de uma outra cena 
diferente”(1). Essa concepção foucaultiana acompanha o 
pensamento sobre o Acontecimento presente na obra de Gilles 
Deleuze: “O brilho, o esplendor do acontecimento é o sentido. 
O acontecimento não é o que acontece (acidente), ele é no que 
acontece o puro expresso que nos dá sinal e nos espera”. (2)

Esta proposta de articulação visa apresentar em formato 
video e texto a experiência intitulada “Andava à noite ou O 
Acontecimento-orelhão”(3). O vídeo e texto são de minha 
autoria e foram compostos para apresentação na disciplina 
ministradas pelos Professores Fernando Fuão e Rufino Becker, 
no Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR), na 
disciplina Textos Fundamentais da Arquitetura Contemporânea, 
no segundo semestre de 2012.  O trabalho compõe também 
a dissertação de mestrado intitulada “Lugares da loucura: 
arquitetura e cidade no encontro com a diferença”. O trabalho 
baseou-se em uma experiência vivida, quando, na situação 
narrada, deu-se o encontro entre a teoria ofertada na disciplina e 
um acontecimento da vida real, problematizando, no contexto da 
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cidade, as formas do acolhimento. A narrativa acompanha o vídeo disponível em: < 
http://www.youtube.com/ watch?v=GVm7Ho2vzGE >

Nessa narrativa de uma experiência errante na noite, um orelhão se mostrou como 
um objeto que constituiu um crivo no caos da desorientação, um instante, um tempo 
fora do tempo. Este crivo, ampliado pela sensação de acolhimento, promoveu uma 
profunda reflexão sobre o que a sua forma daquele objeto representou naquele 
momento. Essa reflexão está incluída no que chamei de Acontecimento-orelhão.

O Acontecimento-orelhão relaciona-se com a diferença, pois ele encaminha a uma 
outra lógica do sentido. Ele se abre a uma ressignificação de um objeto ordinário 
que, em um movimento de disjunção, se transforma em lugar, num determinado 
instante. Esta transformação se enche de significados novos, imprevistas e 
imprevisíveis na noite que, apesar de ser a mesma, já transformava- se em outra.

O Acontecimento-orelhão se deu no meio do caminho, num ‘espaço-entre’. Quem 
andava à noite, andava sobre uma linha reta que demonstrou-se hostil durante 
o caminho. O Acontecimento-orelhão representa pois, uma inflexão na linha da 
errância, transformando-a em chegada, em acolhimento. Foi quando a mesma 
se dobrou, se invaginou, gerou um bolsão, reduzindo assim as velocidades num 
interior do exterior. Estava-se sempre fora, porém dentro. 

“Andava à noite. Andava na direção obscura dos pensamentos rumorosos que 
vem daquele lugar que só pode ser um completo fora. Caos recolhido pela derme 
sensível. Andava. A noite acolhia seus passos, seu corpo, sua alma, sua errância. 
Acolhia todo seu passado, seu presente, seus monstros, seu delírio. Era a noite – 
e só à noite – que fazia subir a multidão que lhe estava dentro. Andava mais, e 
quanto mais andava foi desejando violentamente abandonar coisas no caminho. 
Queria livrar-se do barulho inaudível, das palavras de ordem, do estado de gaiola, 
das respostas exatas, do molde de gesso. Queria cuspir palavras inteiras, vomitar 
sentenças, na tentativa de esvaziar-se um pouco, silenciar. Sentiu-se pouco a pouco 
invadida pela sua própria multidão, sentiu sua caixa sensível aberta demais expondo 
toda pele à luz da noite. Andava e latejava. Sentiu perder-se de si, confundiu o que 
estava dentro e o que vinha de fora. Perdeu-se no meio dos tantos sinais. Quem são 
eles? O que dizem e por quê o dizem dessa forma? Os olhares, os gestos, todos lhe 
pareciam perversos e ameaçadores. A noite já não acolhia, lhe era hostil. Encontrou 
o caos e perdeu-se. Ainda andava, segurando seus pensamentos hemorrágicos, 
tentando estancar os medos incontroláveis. Andava agora vertiginosamente na 
direção do completo desconhecido. Sentiu que se desterritorializava. Tudo se movia 
e o tempo não passava. O tempo deixou de existir e o espaço perdeu qualquer 
significado. Não andava mais. Não sabia mais como andar. Paralisou-se. Olhou com 
toda atenção que podia dedicar à sua volta, e então...
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{a pausa}

Então ali, bem ali, uns passos mais a frente, deparou-se com o inesperado. Ali estava, 
como que lhe aguardando, como que a sua espera, uma vulgar e quase esquecida 
cabine telefônica. Andou até ela e ali se instalou, não para fazer chamadas, não para 
fazer da cabine o que dela sempre foi feita. Abrigou-se em sua forma, descansou em 
sua curvatura, respirou em sua inflexão, silenciou justo ali, na grande orelha acústica 
da cidade. Parecia-lhe o interior de um ovo, útero temporário. A noite andava. 
Neste instante a cabine telefônica transmutou-se em outra coisa. Desprovida 
de sua função original emprestou-lhe sua forma para tornar-se o receptáculo de 
um momento, protagonizando um acontecimento, um crivo no caos, um dentro 
no fora. Dentro da cabine, não sentiu-se recolhida da noite, mas redobrada nela. 
E percebeu-se desdobrada em um novo território. Observava tudo a sua volta a 
partir da concavidade protetora. Territorializou-se. O grande abraço do inanimado 
trouxe-lhe de volta a si. E Sorriu. Era a hora mais linda da noite. A mesma noite e ao 
mesmo tempo outra. Vista do interior da cabine, a noite compunha com ela a beleza 
daquele momento. Momento do seu encontro com um objeto transmutado em 
puro afeto que abriu-se a uma nova possibilidade. E continuou andando à noite.” (4)

O encontro com a forma do orelhão nos traz a imagem do ovo e nos direciona 
a ele como a primeira forma do acolhimento: ovo, útero. O primeiro interior, o 
primeiro protetor. A partir dessas formas podemos pensar a interioridade, fundada 
no interior de um espaço “destinado a recolher e abrigar a interioridade humana, a 
expressão involucrada, encapsulada do sentimento” (5). A forma do orelhão é um 
ovo, mas não um ovo fechado, lacrado. Ao contrário, ele apresenta uma abertura, 
uma fissura, um elemento de comunicação, de relação direta entre um dentro e 
um fora. É através da abertura que o sujeito errante se apropria da forma oval, e é 
através dessa abertura que lhe é permitido entrar, para reduzir suas velocidades, e 
posteriormente sair, num movimento contínuo entre recolher-se e exteriorizar-se, 
sem, no entanto, transformar-se em um refém da forma, sem ser dela prisioneiro.  
A abertura, símbolo máximo do acolhimento e da hospitalidade, é também um 
convite ao outro, à entrada do estranho, do estrangeiro. A abertura constitui-se 
como um lugar limite, uma borda, um umbral, uma fronteira, sob a qual não se está 
nunca dentro, nunca fora, mas ao mesmo tempo dentro e fora.

Um orelhão, em sua concepção usual, é um protetor para telefonar, fazer chamadas, 
conectar pessoas. Bolha que reduz o ruído, isola sem prender, para que possa haver 
encontro virtual, auditivo, entre duas pessoas ou mais. No acontecimento-orelhão, 
no entanto, este objeto perde sua função original, restando apenas sua forma, a 
casca do ovo aberto, a partir da qual surge uma nova interpretação, uma nova 
leitura, uma ressignificação. Há então um novo tipo de chamada, de telefonema, 
de encontro, aquele consigo mesmo, com as multidões de dentro, uma reconexão, 
um novo sentido.
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Sabemos que o sentido do acolhimento está no gesto. O gesto de acolher com as 
mãos já gera um receptáculo que toma cuidado de não se fechar completamente: 
está aberto para a chegada e para deixar partir. A forma do acolhimento é um gesto 
que é capaz de acolher um momento, como na cena noturna, em que acolhe-se a 
noite, acolhe-se o errante, acolhe-se os pensamentos. Oferecer acolhida pressupõe 
uma abertura que se faça entre-mundos. Sempre entre, nas bordas. “Abrigou-se em 
sua forma, descansou em sua curvatura, respirou em sua inflexão, silenciou justo 
ali, na grande orelha acústica da cidade. Parecia-lhe o interior de um ovo, útero 
temporário.” (6)

A forma-orelhão é uma forma que foge às disciplinas das formas, das linhas retas. 
Ela abraça e envolve tornando-se mais que um recinto: um “re-sinto”, que, na 
condição de aberto, não faz de si um cativeiro. A forma-orelhão é um abraço do 
inanimado capaz de acolher. (A)colher, colher o outro.

Acolhimento é pausa: o orelhão não é somente um espaço, um equipamento 
urbano, mas transformou-se também em um tempo, “um elemento pré-disposto 
à pausa, que é sempre um convite a parar, parar no tempo, parar o tempo” (7). 
A duração do acolhimento como acontecimento pode ser entendida como “essa 
duração sem duração, esse lapso, esse sequestro, esse instante de um instante que 
se anula, essa rapidez infinita que se contrai numa espécie de parada ou de pressa 
absolutas.” (8).

Entende-se que não existe um lugar do acolhimento a priori, mas sim lugares como 
potência de acolhimento, uma vez que ele se dá não no espaço mas no interior do 
ser que ali se instala. Se o sentido do espaço está nas pessoas e não no espaço em 
si, ele sozinho não possui a capacidade de configurar-se como acolhedor, mas pode 
ser sim acolhimento em potência.”

NOTAS

(1) [...] the moment of erosion, colapse, questioning, or problematization of the very 
assumptions of the setting within which a drama may take place – occasioning the 
chance or possibility of another, diferent setting. (Foucault citado por RAJCHMAN 
apud TSCHUMI, B. Architecture and Disjunction. 4 ed. Cambridge/Massachusetts, 
London/England: The MIT Press, 1998, p. 256.

(2) DELEUZE, G. Lógica do Sentido. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 152.

(3) VIECELI, A. P. Lugares da Loucura: Arquitetura e Cidade no Encontro com a 
Diferença. (Dissertação) PROPAR-UFRGS, Porto Alegre, 2014.
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(4) Idem, Ibidem.

(5) FUÃO, F. A Interioridade da Arquitetura. Cadernos PROARQ, Rio de Janeiro, 
n.14, p. 99-107, 2010, p. 101.

(6) VIECELI, A. P. Ibidem, p. 199.

(7) BECKER, Rufino. O banco como lugar da espera e dos en-contros. 2012. Aula 
ministrada em conjunto com o Prof. Dr. Fernando Fuão na disciplina Textos 
Fundamentais da Arquitetura Contemporânea, no segundo semestre de 2012, no 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR).

(8) DERRIDA, J. Anne Dufourmantelle Convida Jacques Derrida a falar da 
Hospitalidade. Trad. Antonio Romane. São Paulo: Escuta, 2003, p.111.
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Subjetividade. Corpo . arte

Propomos nesta performance o corpo na dança como 
instrumento estético de medição do espaço urbano. O corpo 
do artista assim se transforma em ferramenta régua, esquadro, 
transferidor, compasso medindo distâncias, mas também ângulos 
e áreas, corpo-balança, volumes, pesos, tempo, corpo-ampulheta, 
temperatura, luz, som, clima, corpo-termômetro.

O corpo tem “tamanhos” que podem ser traduzidos por números 
e os números podem também virar corpo. São muitas as unidades 
de medida construídas a partir do corpo, como a palma, marcada 
pela diferença do tamanho de cada mão. Podemos nos fazer a 
pergunta: quantos pés tem uma cidade? As proporções do corpo 
em contato com a urbe podem também se atualizar enquanto 
fluxos de intensidade nos planos do sensível apreendendo a 
complexidade afetiva urbana. Essa experiência estético-corporal  
no encontro com medidas da cidade gera um espaço territorial 
de existência singular repleto de temperaturas, pulsos, tamanhos, 
pesos. Existem muitas e variadas maneiras de medir o perímetro 
que vai além e aquém de suas linhas e limites. 
 
Um flanar que se faz dança numa presença movente. Em meio 
ao som da cidade se faz um corpo rítmico, um corpo sonoro em 
ressonância que intensificam as medições. Batimentos e vibrações 
participam da escritura do corpo dançante em linhas no espaço 
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liso e estriado da cidade. Uma corpografia - a grafia do corpo - que através das 
suas diversas escritas coloca em questão como os mapas podem ser construídos. 
Corpos no espaço que traçam e esboçam coordenadas de perímetros outros 
transbordando o mapa formal do planejador urbano. Um mapa sem planejamento, 
uma experiência de planos narrados em latitudes e longitudes virtuais - um flâneur 
cartógrafo.

A lógica de afetações em diálogo com outras mídias produz uma narrativa não 
linear. Tal experiência urbana é apreendida em registros de imagens-movimento 
através do olhar do artista-fotógrafo. Métodos de gravação, impressões, múltiplas 
grafias acompanhando processos que relacionam o território existencial do corpo-
pele-medidor com a cidade-rua. 
 
O corpo que porta a câmera fotografa o fugidio, produz a captura solta de instantes 
do corpo-pulso a mensurar a cidade. O contato com outras pessoas, objetos e lugares 
acontece entre os limites das peles, dos ares e dos concretos. A ocupação radical 
dos espaços e suas cidades promovem acontecimentos, encontros de sutilezas e 
intensidades que escapam à norma. Estes são apreendidos pelo olhar do fotógrafo 
que, também em flanância, entra em composição com as linhas, as sensações, os 
estados dilatados de percepção, objetos, curvas, vetores, forças. 
  
Compor arte através de devires imperceptíveis. A arte acontece sem sujeito, sem 
forma e estrutura fechada. Movimento incessante em que o improviso se faz a partir 
do momento que o sujeito não é senão multiplicidades de objetos e sensações. O 
corpo- fluxo-desejo que compõe com o espaço não é mais corpo-sujeito e sim corpo-
entre, que se faz na interseção. São produções de infinitos modos de subjetivação, 
um corpo-criador.
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Subjetividade. Corpo . arte

Propomos apresentar uma análise sobre a importância das 
intervenções artísticas na cidade, utilizando-se das experiências 
da dupla “Poro”, Brígida Campbell e Marcelo Terça-Nada!. Estes 
que instigam uma série de questões sobre o sujeito e o coletivo, 
o uso e o cotidiano no espaço urbano. Esta reflexão compõe 
a pesquisa de dissertação no Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo-PROGRAU, na Universidade 
Federal de Pelotas-UFPel. Problematiza-se a falta de estudos 
sobre a percepção do usuário do espaço público sobre o papel 
dos artistas e coletivos de artistas na construção das cidades. 
Este estudo se dá através do olhar sobre diversas propostas 
artísticas que geram novas percepções sobre o espaço urbano, 
resinificando as relações de experiência entre sujeito, espaço e 
coletivo. Afinal segundo Nelson Brissac (1998) “a intervenção 
artística contribui para redefinir o espaço urbano, ao criar novas 
tramas com a arquitetura e o urbanismo e as situações sociais ao 
redor”. Propõe-se apresentar e discutir um recorte da produção 
da dupla “Poro” a fim de afirmar neste contexto a importância 
da trama entre arte e vida. O que, por exemplo, configura uma 
ponte entre as Artes Visuais e a Arquitetura e Urbanismo. A 
escolha do coletivo “Poro” justifica-se pela sensibilidade da dupla 
de artistas de Belo Horizonte que desde 2002 buscam transmitir 
um sentimento poético e político sobre a cidade, utilizando-
se das errâncias urbanas, que é “uma possibilidade de crítica” 
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(Jacques, 2012) à perda da vitalidade e da consciência do sujeito como agente de 
transformação da cidade aquele que possui uma “forma de criar relações com o 
mundo a partir de signos, gestos e/ou objetos” (PORO, 2011).
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Subjetividade. Corpo . arte

Francis Alÿs: percursos e desvios

Essa proposta de articulação volta-se para a poética visual 
de Francis Alÿs, de origem belga, formado em Arquitetura e 
Urbanismo no Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc, em 
Tournai, na Bélgica. No começo da década de 1980, iniciou os 
estudos no Istituto di Architettura di Venezia, em Veneza na Itália, 
onde desenvolveu sua tese de doutoramento, na qual buscou 
estabelecer um paralelo entre a eliminação da fauna urbana da 
cidade pré-renascentista e o progressivo desaparecimento do 
conceito de animalidade nas representações populares. 

Mudou-se para a Cidade do México em 1986, para trabalhar com 
organizações não governamentais, período durante o qual se 
percebeu cético com relação às políticas urbanísticas. A partir 
dos anos 1990, Alÿs se afasta da prática arquitetônica para se 
dedicar à prática artística, através da qual explorou novas formas 
de aproximação com o espaço da Cidade do México, onde reside 
ainda hoje. 

A frustração do artista em relação às possibilidades do 
planejamento urbano e sua consequente decisão em se afastar 
do campo da arquitetura foi o ponto de entrada para pensar sua 
poética em relação à cidade. Se as políticas de planejamento 
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urbano muitas vezes parecem ineficazes, elas também podem ser percebidas 
em seu efeito nocivo a partir de processos urbanos como a gentrificação. Daí o 
interesse na produção de Alÿs, que permite reflexões sobre formas de intervenção 
no espaço urbano que não passam por uma discussão da cidade como um todo que 
deve seguir determinadas diretrizes. 

O contato com as obras do artista permitiu dar forma a questões sobre a possibilidade 
de atuar na cidade sem ser capturado pelos movimentos do neoliberalismo que 
moldam as cidades contemporâneas. Se o urbanismo parece sempre capturável, 
a produção artística pode problematizar essa condição e produzir situações no 
espaço que não são regidas pelo traçado institucional.

Ao realizar suas ações no contexto urbano, Alÿs não trabalha apenas com o uso 
do espaço, mas também com o ritmo da vida nas metrópoles latino-americanas, 
especialmente na Cidade do México. Isso se dá de maneira simultânea, ou seja, 
tempo e espaço não estão desvinculados nas intervenções do artista. Pensar no 
espaço urbano contemporâneo é também pensar no ritmo que esse espaço implica 
sobre os corpos. Vivemos apressados, atravessando os mesmos trajetos diários 
numa velocidade alucinante, tentando chegar do ponto de partida ao ponto de 
chegada no menor intervalo de tempo possível.
 
Alÿs caminha, para, observa e registra a vida na Cidade do México. Não se mostra 
muito interessado em chegar a um ponto final definitivo. Dispende tempo e 
energia em tarefas que parecem não levar a nada. Move montanhas criando um 
deslocamento quase imperceptível. Repete.

A partir da articulação entre observação e intervenção na cidade, especialmente 
na capital Mexicana, ele encontra formas de problematizar a vida nas metrópoles 
contemporâneas. Pretende-se aqui, portanto, pensar algumas dessas formas 
encontradas pelo artista de tornar visíveis e sensíveis questões relevantes na 
interface entre arte e arquitetura.
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Subjetividade. Corpo . arte

O coletivo Entrespaço surgiu do interesse em tensionar as 
relações entre arte e política, corpo e subjetividade na cidade, 
espaço público e privado. Em sua formação bastante heterogênea, 
temos dialogado interinstitucionalmente com os seguintes 
participantes: Jardel Sander da Silva, Doutor em Psicologia e 
Professor da PUCMinas; Maria Luísa Nogueira, Doutora em 
geografia, professora da UFMG; Deborah de Oliveira Henriques, 
Psicologia UFMG e curso de teatro UFMG; Filipe Arêdes, 
Psicologia pela UFMG e curso de teatro UFMG; Gabriela Cicci 
Faria, Psicologia pela UFMG; Helena de Godoy Alves, Psicologia 
pela UFMG; Laura Kemp, Doutoranda em psicologia pela UFSC.

Em nossa diversidade, lançamos questionamentos e reflexões 
que apontam para a necessidade da transposição de fronteiras 
disciplinares. É no diálogo entre Psicologia, Geografia, Arte e 
Política, que nos propomos a pensar as subjetividades em relação 
à produção do espaço urbano contemporâneo, tendo em vista 
que é também na produção e reprodução cotidiana do espaço, na 
prática dos lugares, que produzimos subjetividades. Nesse sentido, 
o grupo vem trabalhando por meio de proposições conjuntas 
de experimentações na cidade, que tem como ponto de partida 
nossa inserção corpórea e sensorial no espaço urbano. Essas 
experimentações têm envolvido dinâmicas de ritmo, ocupações 
de espaço, exercícios de sensibilização, registros fotográficos, 
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jogos lúdicos e uso de materiais provocativos - que têm dado consistência à nossa 
pesquisa - como pedras, cartões postais e lãs. 

Esse processo resultou na elaboração e proposição de oficinas ofertadas nas cidades 
de Belo Horizonte (Brasil) e Poitiers (França) - Centro cultural da UFMG e  Festival 
a Corps organizado pela Université de Poitiers - que tiveram como direcionamento 
as questões de corpo/cidade/subjetividade. Por meio de exercícios propositivos, 
viabilizamos a explicitação dos conflitos e tensões que existem no espaço urbano, 
bem como sua inscrição no corpo que vive, pulsa, anda, atua e dança. 

O coletivo tem  trabalhado também na sistematização e escrita de pesquisa téorica-
prática, que tem como mote central a investigação de como os processos sociais 
contemporâneos impactam os modos de produção do espaço e da subjetividade. 
Os participantes das oficinas propuseram um projeto colaborativo, em curso, e 
alguns materiais do grupo já estão disponíveis na internet (www.entrespacos.
tumblr.com).

Nessa oportunidade, buscaremos discutir com os/as participantes do grupo de 
estudos, por meio de relatos de experiências, exercícios corporais e da apresentação 
de material fotográfico e fílmico, como que o diálogo entre ciência, arte e política 
pode contribuir para a compreensão e intervenção no espaço urbano; e como a 
inserção do corpo nesse processo pode favorecer na produção de outros sentidos-
ético-estéticos da cidade.
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Subjetividade. Corpo . arte

Cidade como Espaço Cênico

A cidade contemporânea é um local de constante mudança, 
assim como os corpos que a utilizam e relacionam-se com ela, 
por isso, tem uma grande potência para a criação coreográfica, 
abrindo possibilidades de diferentes sensações e movimentos. 
A pesquisa passa por conceitos de corpo, espaço e arte de rua 
até chegar na “corpografia urbana” (JACQUES, 2008), com o 
objetivo de compreender como a Arquitetura pode influenciar 
no movimento dos corpos e gerar diferentes movimentos. Um 
dos questionamentos que perpassa o trabalho é a separação 
conceitual entre corpo e mente, que surgiu a partir de Descartes. 
Esse dualismo fez com que a Arquitetura deixasse de lado a 
experiência do corpo nos projetos de espaços e, hoje, quando o 
corpo é pensado pelos projetistas, é de modo frequentemente 
ergonômico. Por isso, a arte de rua é uma forma de proporcionar 
experiências sensoriais e lembrar os habitantes que também 
somos corpo.

Um bom exemplo de que a cidade influencia diretamente no 
corpo de quem a experimenta é o que nos traz Paola Jacques: 
um morador suburbano, por exemplo, apresenta um corpo 
que ginga e acompanha os espaços sinuosos dos becos e 
ruelas. “Numa favela de morro vai-se descobrindo um ritmo de 
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caminhar diferente, imposto pelo próprio percurso das vielas. É o que chamam de 
ginga.” (2003, p. 66). Essa experiência corporal é definida pelo ambiente em que 
se insere, caracterizado por um traçado sinuoso, com critérios estéticos próprios 
daquele lugar. Neste sentido, o ambiente urbano desenvolve corpos que desviam, 
requebram, realizam trocas e criam espaços únicos.

Assim, entendemos que é necessário estudar como a cidade modifica o movimento 
dos corpos, pois existem muitos grupos de dança que, hoje, fazem este tipo de 
trabalho – como Trisha Brown, Dani Lima, Muovere Cia de Dança, ...Avoa!, La Casa 
etc. Esses grupos trabalham na cidade com o objetivo de provocar questionamentos 
acerca da vida urbana e interessam-se pelas poéticas corporais que podem surgir 
dos múltiplos estímulos que a rua é capaz de provocar. O trabalho tem importância 
para a área da Dança, pois sugere novas formas de exploração do espaço para 
ampliar as possibilidades de criação coreográfica, tornando os espetáculos mais 
democráticos e dinâmicos; assim como é importante para a área de estudos sobre 
a cidade, pois é capaz de mostrar aos projetistas que a rua é lugar de constante 
mudança e que os espaços públicos devem ser pensados como lugares que 
proporcionem diferentes atividades e sejam capazes de influenciar na criatividade 
dos habitantes.

Esses grupos que utilizam a cidade questionam quais são os corpos que vivem 
no espaço urbano e qual é a coreografia de cada lugar, interferindo nela, mas 
coexistindo, acomodando-se à cidade. Os bailarinos leem a cidade com seus 
corpos, traduzindo o que sentem a partir dos vetores de movimento da cidade, seus 
sinais e fluxos.”
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Subjetividade. Corpo . arte

As margens do corpo e às margens da cidade: 
pixação é questão de pele

Dentro do amplo espectro de manifestações de arte urbana, 
a pixação destaca-se como a mais radical e também a mais 
marginalizada. Proibida por lei, trata-se de uma expressão artística 
de alto risco, que leva seus praticantes a arriscarem a própria 
pele ao desafiarem os limites físicos de seus corpos e também os 
sujeitarem a possíveis punições físicas, tais como o aprisionamento 
por parte da polícia. 

A prática da pixação proporciona uma experimentação estética 
única do espaço urbano, de difícil apreensão àqueles que não 
pertencem ao seu universo de sentidos. Prática coletiva de 
escrita urbana, a pixação funciona também como instauradora 
de subjetividade, tendo em vista que cada pixador adquire na rua 
uma nova identidade, expressa por meio de seu codinome, de 
acordo com o qual passará então a ser conhecido por seus pares. 
Dessa forma, constatamos ser a pixação uma escrita camuflada, 
para a qual concorre o necessário anonimato de seus precursores, 
sendo ela uma escrita proibida. O uso de codinomes funciona, 
assim, não somente como uma nova instância identitária como, 
paradoxalmente, também um mecanismo de escamoteamento, 
uma espécie de disfarce que proteja os pixadores das possíveis 
represálias à seus gestos de transgressão.
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A pixação, como forma de experimentação do espaço urbano, é muitas vezes 
desqualificada justamente devido à sua natureza ilegal. De modo semelhante, os 
pixadores são desqualificados como sujeitos, não somente devido às suas práticas 
fora da lei, como por sua situação econômica, na maioria das vezes precária. Trata-se 
de um problema social; a pixação funciona como protesto e seus precursores impõem 
sua presença na cidade ao arriscarem-se em ousadas investidas no cenário urbano. 

Enquanto escrevia este resumo tive meu trabalho interrompido pela morte de dois 
pixadores paulistanos conhecidos meus. ALD e NANI foram executados por policiais 
militares depois de adentrarem um edifício na zona leste de São Paulo com o intuito 
de pixar sua fachada. 

A versão dos policiais, reproduzida pela grande mídia, qualificava a ambos como 
ladrões, o que supostamente justificaria sua execução. Este é somente um dos casos 
que exemplifica não somente os riscos aos quais se expõem os pixadores como o 
modus operandi de sua criminalização.

Devido à complexidade da pixação como expressão estética urbana, o papel do 
pesquisador que se propõe a compreendê-la é bastante específico, passando pela 
etnografia. Estratégias mais tradicionais de investigação tornam-se improfícuas 
diante de um objeto de estudos marginal e marginalizado. Para alcançar os 
verdadeiros significados inerentes à prática da pixação, nada melhor que o “junto e 
misturado”, expressão urbana que bem define o tipo de comportamento requisitado 
do pesquisador neste campo.

A partir destas observações, propomos a apresentação de fotografias de uma 
performance artística realizada pela autora na cidade de Belo Horizonte, na qual teve 
seu próprio corpo coberto por assinaturas do pixador mineiro GOMA, que esteve 
preso durante quatro meses devido à prática da pixação. Se possível, realizaremos 
uma segunda performance durante o CORPOCIDADE 2014, a depender da 
viabilidade de GOMA viajar para Salvador ou da disponibilidade de pixadores 
baianos para participar do evento.
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Nesse texto articulam-se os eventos “Monumento a Macunaíma” 
(2013) e viagem à Passárgada (2014) do grupo Urbanidades da 
Universidade Federal de São João del-Rei (MG) com o plano 
temático Subjetividade, Corpo e Arte, visando estabelecer um 
debate sobre a performatividade dos espaços e a relação entre 
cena e ambiente urbano. Reconsidera-se a relação entre corpo, 
ação e cidade, observando as camadas de tempo, as relações 
com a paisagem natural, os lugares edificados da cidade e a 
ficcionalidade das ações, no intuito de questionar os conceitos e 
imaginários em torno da vida ideal urbana.

Desde  2012, o grupo desenvolve situações na qual a cidade atua 
como protagonista e palco de encontros. Em suas ações procura 
expandir os olhares sobre a cidade por meio de diferentes 
intervenções que promovem uma discussão sobre a utilização 
dos espaços públicos e os modos de fazer. Através de processos 
relacionados ao campo das artes e do estudos da performance 
observa-se paisagem, infraestruturas urbanas, hidrologia, 
mobilidade e outros fatores que compõem o ambiente urbano 
e determinam comportamento humano. Cria-se situações no 
contexto cotidiano que tencionam as dimensões temporais do 
espaço para refletir sobre vida urbana e proporcionar outras 
experiências.

INES LINKE
UFSJ
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Em Monumento a Macunaíma (2013) e Viagem à Pasárgada (2014) são criadas 
situações que se relacionam com aspetos do romance Macunaíma de Mário de 
Andrade e o poema Vou-me Embora pra Pasárgada de Manuel Bandeira. As 
escolhas e seleções são feitas para investigar o conceito de “realidade” e fundar 
novos territórios, que incentivam a criação de relações afetivas com os lugares 
que vão além da resolução de problemas e da gestão de crises, ou seja, informam 
situações especulativas que permitem a reformulação de processos atuais e de 
lugares. Assim, os espaços urbanos se transformam em lugares reais e imaginários 
e são capazes de simultaneamente ser material simbólico e real construído. As 
imagens geradas pelas situações afirmam a subjetividade perante a natureza e o 
corpo social e inventam ficções que procuram equilibrar os caminhos do público 
e do privado, do indivíduo e do corpo social, da criação individual e do imaginário 
coletivo.
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O ensaio fotográfico apresentado fundamenta-se na prática 
da livre caminhada no espaço urbano associada à fotografia. A 
utilização do ensaio fotográfico como forma de discurso, e da 
livre caminhada como método de trabalho são ambos estados 
errantes de busca, percepção e realização. 

O trabalho fundamenta-se numa aproximação subjetiva da 
cidade, e as imagens resultantes de tal prática, apesar de 
fazerem referência às questões urbanas, formulam-se mais como 
experiência sensível - visual e corporal – que conceitual. Não há, 
portanto, um projeto prévio, de natureza documental ou serial, 
que determina qual será o assunto ou o recorte realizado, apenas 
um método de aproximação da realidade. Para Dorothea Lange, 
“saber de antemão o que se está procurando nos faz fotografar 
apenas nossas próprias concepções prévias, o que é muito 
limitador”. 

Enquanto forma de discurso, o ensaio caracteriza-se pela 
liberdade própria da experimentação, uma vez que sua forma 
está determinada mais pelo processo que pela previsão de um 
resultado final. Para Starobinsky, o ensaio traz em si a pluralidade 
e a multiplicidade, já que sendo pocesso antes de fim, permite 
alterações de percurso e construções que se desencadeiam de 
forma não linear. Em contínuo exercício, o ensaísta pensa seu 

INÊS PEREIRA
COELHO BONDUKI
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objeto dotado de um centro que se desloca continuamente, com a abundância de 
uma energia alegre que jamais se esgota em seu jogo, e o frescor de uma qualidade 
existencial.

A construção do ensaio se dá à medida que os recortes de realidade produzidos 
intuitivamente começam a tomar forma enquanto conjunto e consolidarem-
se como narrativas no processo de edição. Apesar de projetado, o processo de 
edição também possui caráter subjetivo. As imagens são arranjadas e rearranjadas 
insistentemente, até que se encontre diálogos visuais possíveis. 

Do ponto de vista corporal, a prática do caminhar afirma-se em oposição à 
pacificação do corpo no cotidiano da cidade moderna. Para Richard Sennet, 
a busca pela sensação de desenraizamento seria fundamental no sentido de 
romper as formas de experiência sensível modernas: a segurança e o conforto. No 
mesmo sentido, Rebeca Solnit irá dizer: “The body described again and again in 
postmodern theory does nor sufer under the elements, encounter other species, 
experience primal fear or much in the way of exhilaration, or train its muscle to 
the utmost. In sum, it doesn’t engage in physical endeavor or spend time out of 
doors. The very term ‘the body’, so often used by postmodernists seems to speak 
of a passive object, and that body appears most often laid out upon the examining 
table or in bed.” (SOLNIT). A busca pela sensação de desenraizamento no meu 
trabalho realiza-se através de caminhadas longas, de mais de um dia, por regiões 
desconhecidas de minha cidade. 

Uma oposição bem presente no meu trabalho e muitas vezes conflituoso é a 
constatação de que não por ser livre (sem direção nem assunto pré-determinado) 
a caminhada irá resultar num trabalho fotográfio ou artístico mais rico. Embora 
ambas sejam pesquisas que me interessam, me parece que a pesquisa do caminhar 
não necessariamente qualifica a produção fotografia.  Essas são questões que 
venho buscando explorar e aprofundar na prática deste trabalho.
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Espaços públicos, corpos e práticas: ensaio 
fotográfico e fílmico dos usos, corpos, cores e 
experiências de Centro de João Pessoa e Recife

Este trabalho é parte das pesquisas realizadas no âmbito do 
LECCUR – Laboratório de Estudos sobre Cidades, Culturas 
Contemporâneas e Urbanidades/PPGAU/UFPB, financiadas 
pelo CNPq, nas quais são estudados os diferentes usos, situações, 
movimentos, apropriações e corpos cotidianamente presentes 
nos espaços públicos das cidades contemporâneas. Nosso olhar 
se detém aqui, por meio de registros fotográficos e fílmico, nas 
subjetividades e corporalidades registradas nas imagens realizadas 
durante as visitas de campo centradas no centro da cidade de João 
Pessoa e de Recife nos últimos três anos.

Pesquisar nas ruas é também uma forma de ocupá-las/profaná-las 
(AGAMBEN), corporifica-las. Por meio da fotografia mostramos 
corpos diversos que ocupam e trabalham cotidianamente nas 
ruas das cidades contemporâneas, imprimindo vitalidade, ruídos e 
cores aos espaços urbanos supostamente privatizados, pacificados, 
homogeneizados pelas ações de “revitalização”. Procuramos 
destacar a diversidade de práticas, usos, corpos, tipos urbanos. 
A fotografia e a experiência de pesquisa em campo observando 
indivíduos, grupos em interação ou apenas transeuntes em seus 

JOVANKA BARACUHY 
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movimentos cotidianos mostram a vida urbana que pulsa nesses centros. Práticas 
microbianas, recheadas de ambiguidades e conflitos, ajudam a repensar as relações 
entre urbanismo e corpo, cultura e urbanidade. 

Autores como Magnani (1996) apontam certos anacronismos ao se pensar em 
“rua, suporte da sociabilidade”. Outros, como Jacques (2012), refletem sobre a 
possibilidade de estarmos diante de uma espécie de ameaça de esterilização da 
experiência, sobretudo de alteridade na cidade.  Instigam-nos a ver o outro lado da 
experiência cotidiana nas ruas e nos convidam a decifrar os hieróglifos da cidade 
contemporânea buscando significações por vezes ocultas, invisíveis, corporificadas. 
Simmel, Kracauer e Benjamin (2008) também nos inspiram quando os revisitamos 
e nos surpreendem com filmes, fotografias, metáforas, ensaios que desvelam as 
metamorfoses na experiência de vida nas grandes cidades e identificam uma 
hermenêutica dessas manifestações discretas, microbianas, com potencial para 
modificar a sensibilidade da experiência moderna de viver na cidade. Certeau (1994), 
de outra forma, nos fala das “maneiras de fazer” no cotidiano, de práticas pelas quais 
nos reapropriamos do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural e 
da necessidade de caminhar para conhecer a cidade. 

Mostrar essas experiências e as subjetividades dos corpos que ocupam os espaços 
urbanos da maioria das cidades contemporâneas favorece a explicitação de outras 
práticas para além da lógica hegemônica ou dela “escapam”, resistem e ganham 
novos formatos, deixando transparecer conflitos e ambiguidades.”
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A proposta (escrita e oral): A bicicleta como 
dispositivo micropolítico de circulação

Propomos aqui uma articulação, escrita e oral, entre as estratégias 
disciplinares do trânsito urbanizado e as potências micropolíticas da 
experiência ciclista. Para tanto, partiremos, primeiro, de uma noção 
contemporânea de cidade, onde os espaços e as subjetividades 
são constantemente atravessados pela espetacularização e pelas 
estratégias neo-liberais de poder; e, segundo, de conceituações 
que concebem a realidade social como sendo organizada em dois 
estratos superpostos e intercambiantes: um molar, macropolítico, 
estratificado em segmentos mais ou menos rígidos; e, outro, molecular, 
micropolítico, de fluxos e intensidades. 

Na construção dessa ideia, contudo, seguiremos em etapas. De início, 
junto com Sennett e Foucault, nos deteremos a pensar as origens 
da organização disciplinar do trânsito urbano. Iniciaremos nossas 
reflexões no século XVII, com a revolução fisiológica de Harvey, 
a partir da qual as cidades ganhariam essa concepção orgânica, 
funcionalista e liberal de funcionamento, baseada, sobretudo, na 
incessante circulação de pessoas, dinheiro e mercadorias. Pensaremos, 
ainda, a relação íntima entre os saberes médico e urbanísticos, forjada 
inicialmente em Paris, no século XIX, que legitimou as violentas 
intervenções higienistas do Barão de Haussmann. 
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Depois, seguimos para pensar o contemporâneo, e como algumas dessas estratégias, 
idealizadas há mais de um século, ainda hoje impregnam o cotidiano urbano. 
Veremos que não se trata apenas de um ideal de espaço ou de corpo, mas de uma 
lógica de funcionamento social, que, ao longo dos anos, mesmo com as atualizações 
tecnológicas, carrega consigo as bases estruturais da maquinária capitalista, dentro 
da qual, o corpo e o espaço são elementos de grande importância. Com Guattari, 
Luis Antônio Baptista e Janice Caiafa, pensaremos os sistemas de transportes como 
sendo agenciamentos da subjetividade. Trataremos das estratégias disciplinares 
presentes em diferentes modais automotores, e entenderemos que, o fechamento do 
corpo, a velocidade, e a constituição do espaço pelo qual as subjetividades circulam, 
são elementos constitutivos do sujeito, e podem fazer a experiência urbana tender 
para um grande vazio de encontros. 

Por último, em sintonia com Deleuze, Guattari e De Certeau, pensaremos as potências 
do pedalar. Para isso, consideraremos três grupos de elementos: 1) abertura/
exposição; 2) estrangeiridade/autonomia/inventividade; e, 3) lentidão. No primeiro 
grupo, trataremos da condição de abertura do corpo ciclista, em contraposição 
à condição de fechamento corporal do motorista. Pensaremos as potências de 
diferenciação de um corpo exposto, aberto ao que se passa. No segundo, refletiremos 
sobre a estrangeiridade da bicicleta em um espaço urbanizado que não a considera 
enquanto modal cotidiano de transporte. Trataremos dos riscos e das possibilidades 
de autonomia e inventividade dessa condição. Por último, defenderemos a ideia 
de uma lentidão ciclista. Segundo Deleuze e Guattari, a lentidão é uma qualidade 
do movimento, e, ao contrário do que poderia se imaginar, não está relacionada à 
aceleração, mas, ao estado atencional e à disponibilidade ao novo. Assim, quando 
propomos uma reflexão sobre a lentidão ciclista, estamos particularmente 
interessados na condição cognitiva permitida/imposta pela experiência com a 
bicicleta nos grandes centros, e em como tal condição pode operar de forma tática 
contra os formatos instituídos do trânsito urbano.
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Vamos compartilhar nossos estudos por meio de histórias, fotos e 
vídeos que registram nossas práticas recentes. 

As intervenções do projeto “clínica urbana e políticas de 
subjetivação na contemporaneidade” têm produzido ressonâncias 
importantes para colocar em análise o que está em funcionamento 
na cidade, o que estamos colocando em funcionamento, e 
que potências esses funcionamentos trazem para políticas de 
subjetivação que afirmam a singularidade e a diferença. 

A apresentação do que temos discutido tem por objetivo criar 
um campo de troca de experiências e idéias, fortalecendo a 
possibilidade do coletivo.

GRUPO DE PESQUISA LIS
UFES
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Lapidar - Laboratório de Práticas Instituintes 
Deflagradoras de Arranjos Reterritorializantes

A máquina de dar forma a pedras preciosas extraídas de partes 
abaixo do solo, nas entranhas das terras secas do Vale do Mucuri 
trabalha incessantemente. Busca atender nos formatos vários 
as exigências mercadológicas de joias e adornos da freguesia 
emergente a frequentar em moradias e encontros os pontos 
públicos e privados da zona sul carioca, paulistana e outras tantas.
 
No lapidar das pedras preciosas o movimento ininterrupto 
da maquinaria a substituir o trabalho artesanal necessita de 
ajuda de pedras falsas. Plastificadas ou outra imitação barata 
compõem em atritos lapidares o trabalho a configurar o objeto 
bruto. Arredondamentos em quebras das arestas pontiagudas a 
apontarem percursos e possibilidades diversas.

No cotidiano, os modos de vidas em trânsito impedem os contatos 
definidores de descobertas, mudanças de rumo, afetamentos 
recíprocos em processos de subjetivação. Os passos guiados 
seguem firmes no percurso traçado a indicar sem erros ou 
desvios o caminho retilíneo a seguir. Destino ditado em linhas 
paralelas intocáveis: retas, uniformes, direcionadas como o disparo 
comandado para atingir o alvo fácil. Segue-se asséptico.

LUIZ CLAUDIO
FERREIRA ALVES
UEMG
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Os portões afunilam corpos retendo passos, calando gestos que chegam para mais 
um expediente antes da troca do turno. A intensidade ainda que guiada é impedida 
de adentrar junto a linha de produção. Resta ao corpo obedecer mais uma vez, agora 
a serialização dos atos ao surgimento do objeto transformado.

A catraca marca, anuncia e aponta em controle dos que estão adimplentes para 
ocuparem os bancos escolares. Se trava o passo, o caminho a seguir aponta para o 
setor de cobrança, multa, revisões de valores, pagamentos a vista ou parcelamentos. 
Na empresa escola o valor cobrado mensalmente destoa do produto final sem o selo 
de qualidade em modos de pensar fazer serializada a existência cotidiana.

O desembarque na porta da outra escola traz os moradores de todos os cantos da urbe 
e alguns muitos do campo para que abarrotadas as salas de aula processem modos 
uniformizados em comportamentos definidos, impingidos, avaliados e vigiados 
no fiel cumprimento das metas estabelecidas a alimentarem pesquisas oficiais na 
composição de tabelas estatísticas internacionais. Ouve-se um silêncio como se 
adoentados os corpos docilizados infantis e outros adolescentes moribundos fossem. 

O terminal rodoviário é ponto de chegada do retorno indesejado. Aos que embarcam 
resta a tentativa, talvez última, de uma conquista a satisfazer modos de vida impostos 
na intensidade do ter. Os que chegam em modos imprevistos assumem em 
enfrentamentos o tornar-se aqui no lugar que se deseja ser. Deixar de cumprir planos 
alheios em modos de vida a eles delegados.

Na troca de turno, ao término das aulas, na chegada da plataforma de embarque 
e desembarque as possibilidades deflagradoras de percursos outros em arranjos 
reterritorializantes feitos na intensidade instituinte de uma singularidade que 
teimosamente acesa permanece. Tornar-se no percurso de retorno para casa; em 
gritos polissêmicos explodidos ao se transpor os umbrais escolares cerceadores, 
limiar da rua de passos múltiplos; ao se pisar diferente o chão mesmo daquele 
deixado junto ao aceno do embarque.
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Enquanto pesquisadora em Psicologia compreendo a subjetividade 
de uma maneira ampliada e transversal. Subjetividade produzida 
também pela/na cidade rompendo com a relação dicotômica 
entre sujeito-espaço urbano para compor com a discussão sobre 
experiências urbanas e processos de subjetivação. Escolho o 
método cartográfico (Deleuze e Guattari) por permitir a apreensão 
da complexidade urbana e o desenvolvimento dentro da minha 
área – mas também nas vizinhanças afins – do que seria uma 
“atenção de cartógrafo” (Kastrupp, 2007) como perspectiva de uma 
política cognitiva distinta da política de subjetivação dominante na 
contemporaneidade. Tal política age nos planos da materialidade, 
do cognitivo, do sensível, do inconsciente, etc., modelando as 
formas do humano ser e estar no mundo (Guattari e Rolnik, 2010). 
Trata-se, sobretudo, de uma política do corpo, agindo na disciplina 
dos corpos em sua disposição espacial mas também em sua 
disposição sensível.

Políticas cognitivas consistem nos tipos de relações estabelecidas 
pelas pessoas com o conhecimento, o mundo e consigo mesmas. 
O mundo enquanto fonte de informações prontas à apreensão 
faz parte de uma política cognitiva realista. O mundo apreendido 
como invenção, engendrado ao agente do conhecimento, consiste 
em uma política cognitiva construtivista. (Kastrupp, 2007) 
Realismo e construtivismo constituem atitudes investigativas que 
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se expressam e se fazem em diversas atitudes atencionais. 

Na experimentação de dinâmicas atencionais inventamos estratégias de facilitação 
e ativação de uma « atenção à espreita » (Kastrupp, 2007) – flutuante, concentrada 
e aberta. A busca de um tônus atencional que não se assemelha ao estado de 
relaxamento passivo e tampouco de uma rigidez controlada. A cartografia se faz na 
fluidez entre estes dois extremos, não enquanto uma competência, mas sim como 
uma performance.

Eis o corpo em processo de subjetivação sob um estado de atenção artística – como 
qualidade que visamos na experimentação da cidade. A arte desenvolve a atenção 
cartográfica por desenvolver a atenção sensível ao campo na detecção de signos e 
forças circulantes que atravessam os corpos dos citadinos e seus entornos. Suely 
Rolnik (2010) aborda a capacidade do corpo ser afetado enquanto vivo pelo mundo 
e, portanto, na condição de plano de forças se agitando – o corpo em sua capacidade 
vibrátil. Para ela, o afeto é incorporado ao corpo, onde lógicas e temporalidades 
totalmente distintas regem movimentos paradoxais: um movimento de projeção 
dos afetos e o movimento que faz o corpo ser atravessado pelas forças do mundo. O 
enfrentamento das sensações oriundas desse paradoxo é o que obriga os sujeitos a 
criar. 

No processo criativo da escrita, da leitura, da dança, da fotografia - na percepção 
estética - há atenção cartográfica. A arte, enquanto produtora de brechas para o 
novo, se afirma desviando a re-cognição, para o estranhamento, para a diferença. 
A arte então exercita a atenção cartográfica que, sensível aos múltiplos fatores 
imbricados na produção de subjetividade, torna possível desestabilizar expectativas 
e estereótipos à partir de experiências do corpo afetável na urbe. Os a priori que 
regulam o comportamento no cotidiano da vida urbana podem ser descontruídos 
abrindo linhas singulares de produção de conhecimento sob uma outra ética.
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O morador de rua, a ruína, a roupa e o futebol:
práticas em torno do corpo, da arquitetura e da cidade

Pensar  um corpo diferente do corpo-métrico  no campo da 
arquitetura ainda  é tarefa em construção. Buscar acessar outras 
dimensões corporais e colocar o sensível como ferramenta 
de estudo, compreensão e transformação do espaço tem sido 
uma atitude tomada em  disciplinas dos cursos de  graduação 
e pós-graduação  da Faculdade de  Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Alagoas.

As palavras que compõem o título da comunicação tangenciam 
algumas das experiências realizadas. Todas elas implicaram em 
deixar a sala de aula e penetrar na cidade, buscando  espaços 
pouco comuns à maior parte dos discentes e docentes.

Em sintonia de movimento com os deslizamentos espaciais, os 
próprios corpos dos estudantes e dos professores    se  enveredaram 
por um conjunto de outras experiências e gestualidades:  corpos 
alterados em  busca de personas que fizessem do estranhamento, 
aprendizado.

Nesta comunicação, há um convite a percorrer  alguns dos 
trabalhos tomados como exemplo entre os realizados nos últimos 
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dez anos.  No primeiro, os moradores de rua foram a motivação.   Um curto mas 
intenso convívio com os mesmos  resultou em produções espaciais advindas  do 
aprendizado com suas formas de habitar o mundo.

No segundo,   uma ruína situada no ponto turístico mais importante de Maceió foi 
rodeada de uma série de intervenções. Trata-se do Alagoinhas,   clube modernista 
implantado sobre os corais da praia de Pajuçara na década de sessenta. Local de festas 
memoráveis no passado e hoje  monumento em declínio, os doutorandos buscaram  
criar alternativas para  motivar os  passantes a “olhar” pare ele se posicionarem sobre 
aquela paisagem.

Desenhar o corpo.  Ou desenhar o corpo do outro, acompanhando o seu perímetro, 
portanto,   em escala e condição “fidedigna” . Depois  se surpreender com o corpo 
que surge do desenho, totalmente transformado. Na experiência  com os estudantes  
do primeiro ano do curso, além de tocar, desenhar e analisar o seu corpo e o do(a)  
colega, os  “retratos” de corpo inteiro resultantes da experiência  foram fixados ao 
longo de um extenso corredor da escola, num exercício de se apresentarem  para a 
mesma  e simultaneamente,  tomarem conta dela.

Vestir em público uma  roupa afetiva.  As roupas do afeto escolhidas para análise e 
desfile significam a exposição de fatos da vida e a busca por apresentar um corpo 
nem sempre saudável, disciplinado e produtivo.

Voltando ao tema do espaço, depois de refletir sobre  a Copa do Mundo  e a cidade, 
o explorar  um estádio vazio com os olhos vendados foi uma atividade que expôs 
os corpos à amplidão  de um espaço cheio de emblemas  e  gerou  a construção de 
vídeos e intervenções públicas em  Maceió.

Esta série de tentativas buscaram tirar da posição habitual  o discente e o docente e 
motivar o ensino , a pesquisa e a extensão  pelo  saber  rizomático.  Entendendo que 
ampliar o corpo é expandir a cidade,  buscou-se apontar  os canais perceptivos, as 
idiossincrasias, o sensível , o afeto como alternativas  para o arquiteto, o  urbanista e 
o cidadão.
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Móvel ondular é a ação de realizar Derivas por cidades, discursos, 
textos, histórias e memórias. A Deriva é um procedimento 
em prática na pesquisa de doutorado no Instituto de Artes da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por meio da captação 
de registros audiovisuais em diversas cidades percorridas é 
produzido um filme contínuo entrelaçado à falas, produções 
literárias, poesias, músicas e imagens de água. Ao conjunto dos 
filmes das Derivas, Móvel ondular agrega cenas e sonoridades 
registradas em cidades com o propósito de articular sensações 
identificadas no fluxo cotidiano, acionadas por luzes de 
intercâmbio subjetivo. 

A proposta para o CORPOCIDADE 4 é projetar o filme  Derivas  
em local a ser escolhido na cidade de Salvador.

Parte do filme Derivas no link: vimeo.com/97111502

MARIA LUCIA
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UERJ
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Seria um corpo “louco”destituído de voz?

Relegado ao território marginal do negativo da razão, não 
haveria que se esperar dele qualquer vestígio de ensinamento ou 
provocação?  

Este trabalho versa sobre as relações de moradores de residências 
terapêuticas, ex-internos de um hospital psiquiátrico, com as 
matérias da cidade. Após décadas de internamento e de vida 
institucionalizada, propomos caminhar com eles, em parceria, na 
construção de um novo cotidiano/corpo que vai se traçando entre 
ruas, praças e parques. Seja nos serviços substitutivos ao modelo 
manicomial, seja na infinidade de misturas e encontros produzidos 
na cidade, o que se coloca como problema é a possibilidade da 
produção de uma abertura para o imprevisível, uma aposta em 
misturas e composições capazes de desnaturalizar a loucura como 
negativo da razão e a cidade como mero lugar de passagem. 

Esta pesquisa se faz hoje em Vitória-ES. O enfoque da proposta de 
análise aborda as formas de relação e os usos que os antigos internos 
do hospital psiquiátrico são capazes de construir nos serviços 
da rede assistencial, de saúde e, sobretudo, na imprevisibilidade 
das relações sociais, temporais, afetivas, estéticas etc., que se dão 
no espaço da cidade. Tais relações, acreditamos, são capazes de 
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disparar interferências nos modos de ser e estar serializados pela razão, pelo Estado 
e seus “nobres saberes”, abrindo novos universos de sentidos, intercessões na 
construção de um comum.

Nesta tarefa o que nos anima é uma concepção de subjetividade que se faz como 
bricolagem de elementos heterogêneos, relações de forças que cunham corpos, 
vidas e saberes, produzindo formas sempre provisórias, cartografias precárias de 
um movimento contínuo e que embaralham as categorias totalizantes das ciências 
modernas, ensinando-nos que há um para-além da “Loucura” e dos modos serializados 
de ser e estar no espaço urbano.

“Lúcia, lânguida e sensual, dançava o forró. Dois pra lá, dois pra cá. Ela era a música, 
ela era a saia que voava deixando entrever o fervor das coxas flácidas. De repente 
para e resolve andar. Calada e sozinha; eu a algum passos distante. A hora de voltar 
se aproxima, mas ela anda mais rápido, atravessa a alameda das árvores antigas, 
cumprimenta os habituais transeuntes na praça velha. Sai, atravessa o portão, a 
rua. Pega pela mão um homem que, perplexo, aceita. Traz o velho ao parque, juntos 
atravessam as árvores, ela fala qualquer coisa e, por fim, ambos param diante de 
alguns amigos de Lúcia, que a esperavam para partir. ‘Trouxe este aqui’, diz ela. ‘Mas 
ele não é ‘nosso’!’, dizem os outros. Ela larga a mão do velho. Ele, sorrindo, vira as 
costas. Vai embora.”

Lúcia, moradora de uma das casas, tem fome de vida, de dança, fome de rua. Traz 
consigo uma matéria da cidade que também a agarra, que vem com ela. Um encontro 
furtivo, alegre: pistas para a produção de outros corpos, cidades, vidas. 

Este trabalho será apresentado oralmente a partir da leitura de pequenas narrativas 
que fazem referência aos percursos traçados até o momento nesta cidade.

77
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Mulheres continentais: imagem, memória, lugar e invenção 
de si

O projeto “Mulheres continentais” nasce do desejo de mapear 
corpos que habitam um lugar ao qual não se pertence. A proposta 
é realizar uma instalação com projeções simultâneas de vídeos 
produzidos com quatro personagens – mulheres brasileiras artistas 
– de origens distintas: indígena, africana, latina e oriental. Hoje 
nos deparamos com imensos êxodos, trânsitos e migrações sem 
precedentes; discutir identidade, lugar, memória e pertencimento é 
entrar no terreno fértil da mestiçagem, do contágio, impossível de 
ser categorizado ou compreendido com nomenclaturas prévias ou 
pensamentos dualistas. Este lugar pantanoso é necessariamente 
o da reinvenção de si; as vivências dizem respeito à criação de 
modos de pensar e dar forma para conteúdos pessoais na constante 
situação de sentir-se estrangeira. A cada novo lugar um novo 
corpo: uma nova realidade se impõe e demanda novo movimento. 
A pertinência que este projeto traz se dá pela manipulação de 
conteúdos pessoais, mais afetivos que históricos, mais imaginados 
que familiarizados. A instalação de projeções simultâneas é o 
formato que mais se aproxima do exercício de performar nossas 
próprias memórias e dar sentido a um sentimento contemporâneo 
que exclui narrativas simples para mapear vivências e sentimentos 
em trânsito.

MONICA TOLEDO
Unicamp
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Potências disruptivas: incursões ficcionais na cidade

Propomos, como ponto de partida para um debate a ser ampliado 
nos encontros do Plano Temático Subjetividade, Corpo e Arte, 
uma discussão que convoca procedimentos teóricos, artísticos e 
conceituais de procedências diversas na construção de uma idéia 
possível da fabulação e da ficção como práxis teórica da/na cidade. 
Uma de nossas principais apostas aqui é que a desintegração da 
rigidez implícita na exclusividade das linguagens pertencentes aos 
diversos campos e práticas nos permitirá ampliar a compreensão 
da experiência de apreensão da cidade, em que apreensão adquire 
um sentido imediatamente ativo de implicação, de incorporação e 
recriação (e não apenas de observação passiva ou desencarnada), 
e cidade é experimentada em suas dimensões atuais e virtuais de 
coexistência de planos heterogêneos, nas quais real, imaginário, 
artístico, científico, prático e teórico, dentre outros aspectos, não 
assinalam pólos excludentes, mas coexistências possíveis de 
afecção e criação.

Pretendemos discutir as noções de narrativa, descrição, ficção, 
imaginário e fabulação em seus desdobramentos conceituais 
oriundos da psicanálise, da literatura, do cinema e da filosofia 
(principalmente a partir das contribuições de Gilles Deleuze, Felix 
Guattari e alguns de seus interlocutores), mas também a partir 
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de pequenos extratos de documentários e produções artísticas ( Robert Smithson/ 
Um passeio pelos Monumentos de Passaic; W.G. Sebald/ Os Emigrantes; Simone 
Cortezão/ Subsolos -Vago Vizinho; entre outras produções) como mediações 
possíveis do corpo na experiência da cidade. Interessa-nos também abordar a 
dimensão política desses dispositivos e procedimentos literais ou imaginativos, 
assim como a sua capacidade de desterritorializar campos hegemônicos, deflagrando 
ou expandindo devires minoritários.

 Para o debate que pretendemos gerar recorreremos aos recursos da fala, da escrita 
e do audiovisual (exibição de fragmentos de filmes). Serão necessários 01 projetor 
multimídia com caixas de som e uma sala com pouca luminosidade.
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Trata-se de uma comunicação oral, onde será apresentado o 
trabalho Intermedialogias: Uma cartografia poética sobre o Grupo 
de Interferência Ambiental-GIA, resultado  de uma pesquisa a nível 
de mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, 
da UFBA. Nesta cartografia poética, adotou-se uma perspectiva 
poético-conceitual fundamentada pela “ecosofia” de Felix Guattari, 
entre outras influências. Fez-se uma leitura das interferências do 
GIA como poética micropolítica, na arte contemporânea, a partir 
de um método prático-teórico, no qual foi realizada uma imersão 
da pesquisadora junto ao grupo, nos anos de 2011 e 2012, em 
Salvador e Cachoeira-BA. Foram selecionadas interferências que 
aconteceram nesse espaço-tempo, a saber: Samba GIA, Cerveja 
GIA, Caramujo, Quartel General, Carrinho, Pic Nic, Judas, Cabine 
DR e Flutuador, bem como o bloco de carnaval De Hoje a Oito e 
a Feira de Artes, Maravilhas e Esquisitices.  O corpus teórico da 
pesquisa, produzido a partir da articulação de referências na 
arte e na filosofia contemporâneas, enfatizou questões estético-
políticas trazidas no encontro sujeito-objeto, bem como questões 
metodológicas e epistemológicas que determinam o caráter 
poético-conceitual da cartografia como método e forma de 
pesquisa, proposto por Suely Rolnik. São trazidas as proposições 
de alguns artistas da vanguarda brasileira, como a Interferência 
Ambiental, de Hélio Oiticica, bem como as poéticas de Lygia 
Clarck e Cildo Meireles.  Essas referências estão articuladas com 
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a “estética relacional” como teoria da forma, de Nicolas Bourriaud, e com a estética 
como forma de socialidade sugerida por Michel Maffesoli e Michel de Certeau. São 
utilizados os conceitos de “heterotopia”, de Michel Foucault e de “rizoma” e alguns 
dos seus princípios derivados, como a “heterogeneidade” e a “multiplicidade”, de 
Gilles Deleuze & Guattari. A multiplicidade é trazida, também, por Ítalo Calvino 
como uma das propostas para o nosso milênio. Nesta cartografia poética, propõe-
se, ainda, uma epistemologia da arte, na qual a performance é a expressão artística 
da “complexidade”, conceito apropriado do pensamento de Edgar Morin, revelado 
em linguagens múltiplas e em estudos que pressupõem uma escrita performativa. 
Esta cartografia constitui-se em uma leitura crítico-criativa da passagem poética pelo 
GIA, revelando uma performance de resistência à capitalização da arte e das relações 
sociais pela mídia e pelo mercado cultural, podendo trazer contribuições relevantes 
para o desenvolvimento dos Estudos da Performance, no âmbito local-global das 
Artes Cênicas.
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Desenho.modo

Na viagem pela paisagem carioca o horizonte é a linha d’água e 
a extensão dos braços que riscam, rasgam e marcam a paisagem. 
Se inicia com braçadas e pernadas sobre a superfície do mar, das 
lagoas e das piscinas da cidade. O princípio eleito para realizar 
as performances/nados se baseia no pressuposto de privilegiar 
a visão de quem se encontra imerso na paisagem, uma imersão 
literal e aquática. O ponto de vista do nadador – uma tênue linha 
divisória entre a paisagem terrestre e a paisagem submersa – 
percebe atravessamentos entre esses espaços. As obras são vídeos 
que possuem imagens gravadas por uma câmera digital presa à 
minha cabeça e mostram a ação de nadar em lugares da cidade do 
Rio de Janeiro. É a presença da água na paisagem, seja o espelho 
d’água de piscinas e de lagoas ou do mar, que define os locais 
onde a performance é realizada. A respiração e o deslocar-se na 
superfície líquida são os elementos sonoros da obra. O espectador 
inserido como que “abduzido” pela imagem e pela sonoridade 
rítmica, mântrica, proporcionada pela repetição compassada dos 
movimentos e da respiração. Tentativa de desenhar e apresentar 
o que o corpo sente: o esforço, o desafio, o cheiro, a temperatura 
da água, as condições climáticas. Assim como as conquistas 
engendradas nas águas nem sempre seguras, salutares ou 
recomendadas à prática da natação. Agrega o risco de me lançar 
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nessas superfícies e o medo de afogamento. A paisagem familiar da cidade natal 
redescoberta em agenciamentos de novas conexões e percepções.

O interesse em proporcionar uma experiência de deslocamento que solicita o corpo 
para construir um mapa de minha cidade natal em um primeiro momento, e de outros 
lugares (reais e imaginados) como desdobramento, leva em conta operações com um 
“sistema construtivo”– o mapa - e com um imaginário que traz algo do lugar que não 
está nesse sistema de construção. Reforça a natureza dos mapas serem ao mesmo 
tempo informação para que se realize uma viagem à algum lugar, e serem também 
eles próprios uma viagem. Esse fascínio pela viagem acessada pelo mapa está atrelado 
à busca pelo conhecimento do mundo que habitamos e tem na ciência cartográfica 
sua tradução. O esforço empreendido pelos experimentos de deslocamento frente à 
invenção de inícios, de imaginar percursos, de desenhar linhas empreendido na obra 
visa gerar outros entendimentos da cidade, de sua cartografia, redimensionando o 
cotidiano.  

Para o Corpocidade 4 proponho fazer um mapa da paisagem aquática de Salvador a 
partir das ações operadas na série  Desenho.modo.

A apresentação do trabalho (articulação) será em vídeo.
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A Ocupação: corpo, espaço e produção de subjetividade

No presente trabalho, pretendemos investigar em que medida 
o ato A Ocupação - processo de questionamento, por meio da 
experiência estética, das lógicas de produção e apropriação dos 
espaços públicos de Belo Horizonte - constitui um acontecimento 
micropolítico, capaz de gerar contribuições para a emergência de 
modos singulares de produção espacial na cidade. Procuraremos, 
para tanto, apontar aproximações deste ato com a ideia de 
espaço-comum. Essa expressão refere-se aqui a espaços ou 
formas de produção espacial que, por meio da ação em comum 
de singularidades heterogêneas, apresentem-se como alternativas 
aos mecanismos hierárquicos e de espetacularização presentes 
nas práticas urbanísticas contemporâneas. Se o espaço urbano 
funciona como máquina produtora de subjetividade, isto é, de 
territórios existenciais, desejos e imaginários coletivos, o espaço-
comum é por nós entendido como onde tal processo se dá com 
base na singularidade e na partilha. Trata-se, assim, de dinâmicas 
espaciais que funcionem não como vetores de processos de 
sujeição, mas, ao contrário, como ativadores, a partir da ação 
colaborativa, de situações singulares. A Ocupação é um ato 
artístico-cultural colaborativo que ocorre em Belo Horizonte, 
desde julho de 2013, com o objetivo de promover questionamentos 
a respeito do direito ao uso e à produção dos espaços da cidade. A 
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ação, que consiste na realização de atividades como apresentações musicais, debates, 
oficinas, performances, cortejos e piqueniques, vem aos poucos consolidando-se 
como prática, baseada na experiência estética, de resistência, por parte da sociedade 
civil, a processos urbanísticos de gentrificação. Ela surgiu motivada pela insatisfação 
de um amplo grupo de cidadãos a um projeto de requalificação da área do Viaduto 
Santa Tereza, na região central de Belo Horizonte, e transformou-se, seguidamente, 
em evento periódico e itinerante. Deslocando-se para variados bairros da cidade, esta 
passou a abarcar, a cada ocorrência, novas pautas, grupos e atividades, passando a 
configurar um conjunto bastante heterogêneo de acontecimentos. A unidade que 
se forma é, assim, precária, o que significa dizer que as ações reunidas sob o nome 
A Ocupação não conformam um bloco fechado, regrado, e portanto previsível, 
mas uma série de situações singulares, que apesar de partirem de uma estratégia 
comum, se constroem no aqui e agora de sua própria experiência. Em suma, trata-
se de um ato de experimentação contínua, cuja construção dá-se por meio do 
acúmulo (e..e..e..) de táticas realizadas ao longo de suas várias edições. Contudo, 
algumas características mantiveram-se sempre presentes, conferindo ao ato especial 
relevância para o presente trabalho: o seu caráter performático e o fato de envolver, 
em suas dinâmicas, ensaios de co-construção e formas horizontais de organização 
social. Delas decorrem o fato de este configurar, e esta é a nossa aposta, exemplo do 
que estamos considerando espaços-comum.
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O território como ato: corpo, arte, cidade

Este texto configura-se como uma reflexão sobre a cidade 
contemporânea a partir do universo da filosofia, mais 
especificamente, em Deleuze e Guattari com aproximações ao 
pensamento crítico da arte contemporânea em Anne Cauquelin, 
Nicolas Bourriaud e Jacques Ranciére. Essa abordagem teórica 
estruturou uma disciplina no PROPUR/UFRGS, em 2014/01 
organizada e conduzida por mim, com a contribuição de Andréa 
Braga (pesquisadora de pós-doutorado no Propur, sob minha 
supervisão). O objetivo era refletir sobre a cidade contemporânea a 
partir de uma dimensão estética, apoiada no pensamento filosófico 
da arte, diferentemente das experiências funcionalistas do espaço 
urbano.

A fim de contribuir ao seminário CORPOCIDADE 4, pretende-
se apresentar um texto que retrate um pouco dessa experiência 
de pesquisa e ensino a partir de aproximações, investidas e 
circunlocuções teóricas resultantes dessa atividade. O texto 
explora os conceitos de apropriação e agenciamento social do 
espaço em cidades, tendo como fio condutor a relação entre corpo 
e modalidades de movimento. Para desdobrar essas questões sobre 
as diferenças nos processos de agenciamento e emergência de 
territorialidades dinâmicas na cidade, inicia-se com os itinerários 
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cotidianos e as táticas de De Certeau; com a circulação e trânsito dos não-lugares de 
Augé; retoma-se os vagares de Benjamin para atualizá-lo como pré-dispositivo dos 
rizomas e agenciamentos em Deleuze e Guattari. O artigo se subdivide em quatro 
partes: 1. Os corpos lentos – nesse item, abordam-se as relações corpo-movimento-
espaço-agenciamento em De Certeau; 2. A massa, os corpos agregados – apresentam 
a construção da noção de massa em Benjamin; 3. Contatos fugazes entre corpos 
– expõem os não-lugares e as co-presenças em Augé; 4. Os coletivos rizomáticos – 
discutem as identidades múltiplas e as afiliações instantâneas.
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Estórias Anônimas

A presente pesquisa é estimulada a partir de uma afirmação. 
Afirma-se aqui a produção de uma vida, produção de modos 
de vida em que haja desobramento de corpos para possíveis 
passagens de afetos e intensidades. Para tanto apostamos no 
menor, conceito lançado por Deleuze e Guattari. Subjetividades 
menores, corpos nômades que através do abrigo em novas 
suavidades produzam sensibilidades e narrativas outras. Olhares 
distraídos, estórias que façam gaguejar subjetividades instituídas, 
normatizadas, legitimadas por uma língua maior, reprodutora de 
valores hegemônicos, identidades mimetizadas, modos cansados 
de existir.

Junto a outra pesquisadora do mesmo programa de mestrado, 
pretendemos apresentar histórias menores, estórias anônimas 
que urgem nas congruências de nossos campos de pesquisa: 
a vida cotidiana na cidade. Por meio de apresentação oral,  
compartilharemos essas experiências que nos foram caras na 
busca por afirmar as potências do comum, do povo menor.

LAURA
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Som, luz e a experiência tátil: cartografias 
possíveis da dimensão (in)visível da arquitetura    
e do urbanismo e suas marcas num corpo

Escuto. Vejo. Sinto com as mãos. Compartilho da noção de 
corpo que Merleau-Ponty aponta em seu livro Fenomenologia 
da Percepção. Trata-se de nosso próprio corpo tal como o 
experimentamos, de dentro, um corpo que se ergue em direção 
ao mundo. É o corpo considerado como particularmente nosso, 
ou seja, quando importa saber sobre o corpo de quem estamos 
falando. Assim, não posso encarar meu próprio corpo de maneira 
distanciada e puramente objetiva e na terceira pessoa, como se 
fosse apenas um exemplo de corpo humano. É meu corpo, aquele 
por meio do qual meus pensamentos e sentimentos entram em 
contato com os objetos. É assim que um mundo existe para mim: 
um corpo em primeira pessoa, o sujeito da experiência. Não faço 
contato com o mundo apenas pensando sobre ele. Eu experimento 
o mundo com os sentidos, agindo sobre ele por meio da mais 
sofisticada tecnologia até os movimentos mais prmitivos, tendo 
sobre eles sentimentos que me dão uma gama de complexidade e 
sutileza. Entendo que enquanto massa de dados táteis, labirínticos, 
cinestésicos, nosso corpo não tem mais orientação definida do 
que outros conteúdos. Esta orientação nos chega do nível geral 
da experiência, pois, por exemplo, se me concentrar apenas no 
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campo visual tal concentração pode impôr uma orientação que não é a do corpo. 
Sinto, desta maneira, um entrelaçamento do corpo com o espaço. O poder de mudar 
de nível e de compreender o espaço vem com a “posse” de um corpo, assim como 
a “posse” da voz traz consigo o poder de mudar de tom. Lanço-me sem muitos 
pudores às relações orgânicas entre o sujeito e o espaço, sabendo que pode ser 
nesse poder do sujeito sobre seu mundo a origem do espaço. Neste lançamento sou 
amparado num outro entrelaçamento. Neste novo entrelaçamento, o do espaço com 
a percepção, reparo que, em geral, o espaço e a percepção indicam no interior do 
sujeito o fato de seu nascimento – a contribuição perpétua de sua corporeidade – 
ser uma   comunicação com o mundo mais velha que o pensamento. Assinala-se, 
desta maneira, que a percepção é a iniciação ao mundo e que não podemos colocar 
nela as relações objetivas que em seu nível ainda não estão constituídas. Assim, 
delineio uma escrita experimental, um ensaio. Encaro o projeto de arquitetura e 
urbanismo sob uma abordagem fenomenológica, incluindo percepção e corpo, o 
sentido do tato e inacabamento no desenho dos espaços. Procuro situar, assim, que 
independentemente do canal utilizado para expor o que a mente gera, no projeto 
arquitetônico e urbano o corpo é o suporte para todas as manifestações e o ser humano 
usa a habilidade corporal para se expressar estruturando uma consciência projetual 
a partir de um centro sensorial. Nesta escrita experimental surgem três dimensões 
– a corporal, a emocional e a mental – as  quais servem como canais de intercâmbio 
de interação com o outro. E a indagação final confronta possíveis cartografias que 
insinuam a potência do processo de projeto de arquitetura e urbanismo ser uma 
experiência perceptiva a qual marca um corpo.
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O Patrimônio Afetivo como o bem mais prezado 
das cidades: Uma Arquitetura dos Afetos na 
Ladeira da Conceição

O único que nos afeta desde que somos feto, é o (a)feto.

Como podemos pensar numa cidade sem pensarmos nos corpos 
que afetam e são afetados, que geram potências e constroem 
laços afetivos que, como redes, sustentam o viver cotidiano. A 
Arquitetura dos Afetos é a grande construção da vida das pessoas; 
uma construção imaterial que não pode ser vendida nem comprada 
e, muito menos, indenizada. Pretender expulsar as pessoas dos 
seus espaços afetivos é tão destrutivo quanto criminoso, pois a 
potência de agir (SPINOZA) é inibida ou impedida nesta expulsão, 
inibindo-se a força de existir. Sendo assim, poderíamos pensar que 
o maior crime que se pode cometer numa cidade – na prática do 
Urbanismo – é o assassinato do afeto: o “Afeticidio”.

Se trouxéssemos para o campo do Urbanismo -e ainda mais 
especificamente para o território dos afetos nos espaços urbanos- 
as leituras de Deleuze sobre Spinoza (1978), poderíamos arriscar 
que as propostas urbanísticas geram nos habitantes das cidades 
“uma variação contínua, sob a forma de aumento-diminuição-
aumento-diminuição, da potência de agir ou da força de existir de 
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alguém de acordo com as ideias” que dele se tem. Atentos a esta questão, poderíamos 
pensar num outro modo de fazer Urbanismo, não como Planejamento Estratégico, e 
sim como uma Arquitetura dos Afetos com o intuito de potencializar e preservar o 
grande patrimônio das cidades: o Patrimônio Afetivo.

Nos Arcos da Ladeira da Conceição - no Centro Histórico de Salvador - há mais de 
três gerações que ferreiros, serralheiros e marmoristas trabalham e transmitem os 
conhecimentos e as técnicas nas oficinas que estão ali localizadas. Um dado que 
parece de minúscula importância para a planificação do chamado processo de 
requalificação deste Centro Histórico que teve seu inicio no ano 1991 e que até o 
dia de hoje continua priorizando o material daquela historia herdada. Fato este mais 
que relevante se levarmos em conta que no dia 14 de julho de 2014, funcionários 
da Prefeitura de Salvador se apresentaram com uma notificação que dava o prazo 
de 72 horas para desocupar os imóveis, com a justificativa que os mesmos seriam 
requalificados para um uso posterior que não os incluiria. Mas nesses arcos, também 
há mais de três gerações que aquelas e tantas outras pessoas que por ali passaram, 
não só trabalham como também se relacionam afetivamente entre eles. 

Como claramente disse Edson Silva, quem ali trabalha como serralheiro há 45 anos:

Fora daqui fica... fora de ética, né? Não vai ser a mesma coisa que quando a gente 
começou. Ai já vai começar outra vida lá fora. Entendeu? Como se fosse assim... a 
gente construiu uma família; largar aquela família e partir para outra, vai ser outra 
construção de outra família... É difícil, né?” (CAO, Santiago e RAMOS, Gabriel. 
O Patrimônio Afetivo: Uma Arquitetura dos Afetos na Ladeira da Conceição. 
Documentário, 8 min, cor, S-VHS, Salvador, 2014.)

Link: youtu.be/A9nTJ75hlT0
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Movimento coletivo, caminhos individuais. 
Quando o corpo se torna lugar

O cidadão do seculo XXI fica comparável a aquele da idade-média: 
que vive em movimento. Com duas diferenças consideráveis, ele 
tem todos os tipos de meios de transporte à sua disposição e não 
conta mais em kilometros, mas em minutos a sua relação com o 
espaço real ao seu redor mudou, pela magia dos aparelhos, ele 
pode estar aqui e ali realizando assim o velho sonho da ubiquidade. 
Quando as comunicações Portáteis associam-se com o corpo 
humano, é o homem que se torna meio de circulação.

Depois de demostrar como o indivíduo contemporâneo habita o 
movimento e vive em uma mobilidade constante, a reflexão se foca 
sobre a problemática do corpo. “É pelo corpo que nós somos e que 
nós habitamos.”  Assim, o estudo busca um entendimento sobre 
como o corpo permite existir no espaço urbano contemporâneo.

Nas analises fenomenologicas, especialmente do Heidegger, o 
habitar seria a capacidade do ser humano de se projetar fora do seu 
contexto físico imediato ou distante. O corpo é a matriz dessa ação 
e desse projeto. 

Se a existência do indivíduo encontra-se em seu projeto 
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(analisamos a habitação como mecânica), é preciso olhar para o processo, para não 
tomar o seu movimento como o único objetivo. Assim o ser humano habitante não 
é só um corpo programado que reagiria como um executante; ele é lugar da sua 
habitação por se acomodar da transição (do eventual) e do imprevisto num resultado 
só. Nossa habitação é a ilustração espaço-temporal da nossa presença revelada na 
nossa mobilidade criativa.
A sociedade alienada dos corpos móveis vem atrapalhar a nossa mobilidade criativa. 
Assim o habitante fica sempre dividido entre a necessidade de ser e a necessidade 
de parecer (pare-ser). 

Habitar o movimento é viver os lugares. Mas como habitar quando esses lugares não 
existem mais no espaço? Numa mobilidade constante, o único lugar que permanece 
é o corpo humano. O corpo se torna lugar e ator principal na nossa sociedade. 
Podemos falar nós habitamos no movimento através do corpo.

Mas o corpo não pode ser só veículo, ele não é somente o envelope do ser humano. 
Necessariamente ligado ao espírito, o corpo sofre de várias questionamentos. Ele 
precisa regenerar a sua relação com o seu meio ambiente. Como comunicar com um 
corpo ator de uma mobilidade criativa?

A participação a esse seminário seria de apresentar uma comparação, através de um 
trabalho fotográfico e de desenhos,  entre o comportamento dos corpos no espaço 
parisiense e no espaço carioca. Como se analisa o deslocamento mecânico do 
indivíduo em relação ao meio-ambiente. A dinâmicas das posturas refletem como o 
cidadão móvel interage com seu espaço e a vida coletiva ao redor.
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O Terceira Margem é um coletivo de arquitetos e psicólogos 
que elabora projetos de arquitetura e de urbanismo bem como 
coordena oficinas sensoriais em torno do tema do habitar. Tal 
coletivo se constituiu em ressonância com esse já longo processo 
do Corpocidade, participando desde sua primeira edição. Pode-se 
dizer que as problematizações e experimentações dessa plataforma 
se teceram juntamente as trajetórias teóricas e profissionais de 
parte dos membros do Terceira Margem: Cristiane Knijnik, Iazana 
Guizzo, Felipe Moulin e Mariana Baldi.

“Poderíamos nós arquitetos fazer da prática de projeto um 
dispositivo e ‘levar o problema da arquitetura ao viver de cada um, 
de modo que cada um pudesse chegar a se dar conta da casa na 
qual deveria viver, da fábrica onde deveria trabalhar, das ruas onde 
deveria caminhar’ [Lina Bo Bardi, ao relatar sua experiência na 
revista A]?”

Apostamos que sim e começamos um projeto com oficinas que 
facilitam a reflexão sobre o próprio modo de morar. Quais são as 
nossas práticas? Como habitamos a casa e a cidade? O que disso 
nos fortalece ou nos enfraquece?

Propomos, antes de traços e proposições, acompanhar e ajudar 
a disparar um processo de problematização da morada. E para 
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ajudar isso acontecer nos valemos de diversos exercícios: imagens, filmes, referências 
espaciais, textos, debates, objetos e exercícios sensoriais a fim de facilitar e disparar 
experimentações, reflexões e problematizações sobre as práticas do habitar. É como 
se primeiro olhássemos para o que temos, mas não apenas hoje. O que temos que 
ficou perdido em uma memória de infância, o que temos que nos desfazer, o que 
temos que construir, o que temos como um sonho, o que temos na cidade, no bairro, 
na padaria, o que temos que criar e transformar, o que temos perdido em um futuro 
que parece demorar, o que temos na pele, o que temos no ouvido ou nos olhos. 
Primeiro, temos, então: um habitar expandido.

Dessas práticas e experiências que temos procuramos dividi-las em duas categorias: 
os movimentos que seguem uma sensação, um afeto e os que seguem um objeto, uma 
coisa; os que se voltam para a construção de uma poética e os que se resumem a uma 
atividade funcionalista. Depois, temos, então: um habitar expandido e situado. Com 
isso, problematizamos, pensamos, refletimos, tomamos consciência do corpo que 
construímos cotidianamente para nós mesmos. Agora temos: um habitar expandido 
situado e problematizado. É com ele, portanto, que pensamos nas intervenções na 
nossa morada seja ela física, a arquitetura propriamente dita, seja ela da ordem dos 
acontecimentos. Propomos portanto um projeto ou uma ação inseridos em um 
processo político, ou micropolítico, na medida que trabalhamos os modos de habitar 
e não apenas o espaço construído. A reforma, o acontecimento, a ampliação, a casa 
nova serve como dispositivo desse processo, mas ela não é o fim. É apenas um meio.

Gostaríamos de apresentar e debater o projeto da Casa Rede (2013, Rio de Janeiro/
Porto Alegre) realizado com essa metodologia pelo coletivo Terceira Margem.
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Esta proposta de articulação tem como formato a apresentação 
pelo eixo corporal da performance urbana.

Imagens da ação no link: 
www.aodeusdara.wix.com/tessituras#!Refluxo/zoom/ck0q /
image1pae

Pretendo apresentar a ação ‘Refluxo: a cidade que me habita é 
a mesma que me rasga a pele’, performance que fez parte da 
dobradura final da minha dissertação de mestrado, em que senti 
a necessidade de incorporar os conceitos trabalhados até então, de 
modo re-significado. 

Assim como foi também um corpo-manifesto sobre a situação de 
espetacularização por especulação da região do hiper-centro de 
Belo Horizonte, mais especificamente na Praça da Estação, que em 
2009 sofreu a tentativa de privatização (dos eventos de qualquer 
natureza) por decreto municipal. Pretende-se adaptar para o 
contexto baiano, também alvo da especulação e higienização dos 
atuais modos de urbanização, como visto no projeto de revitalização 
do Pelourinho. 

A ação atua no confronto dos fluxos e das forças de pressão e 
resistência, do corpo em relação ao jato de água do caminhão pipa, 
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dispositivo repressor, que limpa, higieniza e rasga a pele (dispositivo casa-pele, o 
cobertor-de-mendigo apropriado em um formato de uma burca arquitetônica).  A 
ação termina quando o corpo é expulso da praça ou até que a água acabe, ou quem 
sabe, alguém intervenha.
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Ralentamentos Insistentes: contra-epistemologia    
no urbanismo, antidisciplinaridade na arte

A aceleração ostensiva que atinge os modos de existência nas 
grandes cidades é confrontada em situações de alteridade que 
propõem ritmos intensivos e manobras lentas que se encontram 
sensivelmente descompassadas em relação aos espaços 
globalizados. Proponho considerarmos tal descompasso em 
manobras de ralentamento que não dispensam o poder dos 
gestos na imaginação de outros usos para os espaços públicos.  
Articulando, pois, um diálogo entre geografia urbana e arte pública e 
fazendo uso de diversos exemplos de apoio à insurgência de outros 
ritmos urbanos, avessos do discurso da cidade genérica, pretendo 
tentar contornar uma paisagem definida pela antidisciplinaridade. 
Ao meu ver essa é uma oportunidade auspiciosa para insistir sobre 
uma cartografia que rastreia situações de lentidão, ociosidade 
e inoperância agora em outro viés. Todavia, não mais sugerindo 
a elaboração de uma coerência interna cabível ao tema, mas, 
pelo contrário, convocando elementos que me parecem escavar 
contra-epistemologias no pensamento da cidade contemporânea. 
Ganhando corpo nas ruas dos extensos aglomerados urbanos 
e presentificando-se em práticas artísticas este descompasso 
assinala para enunciações que convergem na escavação do 
sensível, do convite a desaceleração do corpo à composição de 
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paisagens paradoxais que revelam particularmente a possibilidade de outros modos 
de existência na cidade.

Localizando a emergência de operações da arte pública que se revestem de uma 
experiência desaceleradora, faço a sugestão de articular uma breve cartografia sobre 
trabalhos artísticos que cruzam a potência performativa do corpo à ocupação dos 
espaços públicos. Este mapeamento inclui trabalhos como “Sand walk with me” de 
Marcela Leví e Lucía Russo; “Aqui enquanto caminhamos”, de Gustavo Ciríaco e 
Andrea Sonnberger ; “Confronto”, de Cinthia Marcelle; “Walker” e “Journey to the 
West” do cineasta taiwanês Tsai Ming Liang. A proposta visa enfatizar um vínculo 
entre artes da presença e arte pública, compreendendo o ralentamento como uma 
operação crítica que, menos que apontar uma coerência disciplinar, compreende 
novos vínculos entre a cidade e as corporeidades que lhe são marcantes, entre 
resistência e ativismo. Inevitavelmente, essa articulação conduzirá uma outra 
perspectiva sobre questões que anteriormente evocaram uma possível epistemologia 
da lentidão urbana.
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A dança ocupa a cidade: reflexões a partir do bicho caçador

Esta apresentação oral, contendo formato fotográfico e fílmico, 
pretende mostrar que as danças criadas como manifestações 
populares de grupos sociais espontaneamente organizados, que 
ocorrem na rua e se baseiam nas suas experiências cotidianas dos 
espaços públicos em que vivem, produzem um tipo de transgressão 
das normas tanto de organização urbanística quanto da dinâmica 
sócio-urbana vigente e da própria prática artística coreográfica, na 
medida em que subvertem a lógica segregatória e espetacular que 
se impõe atualmente como modelo hegemônico de cidade, de arte 
e inclusive de corporalidade (BRITTO E JACQUES, 2008).

O objeto tomado para análise é a manifestação anual do Bicho 
Caçador, criada e realizada pelos habitantes do bairro Porto de Trás, 
na cidade de Itacaré (BA). Partindo da minha própria experiência 
de coreógrafa mobilizada por questões de segregação social, o 
estudo se desenvolve articulando depoimentos coletados e dados 
históricos contextuais, com as noções de coimplicação entre 
corpo e ambiente (BRITTO, 2008), corpografia urbana (BRITTO 
E JACQUES, 2008, 2010) e profanação (AGAMBEN, 2007), para 
mostrar como o Bicho Caçador transgride (desde o nome) as 
regras de convívio e ocupação do espaço urbano, pelo seu uso 
dessacralizador da segregação espacial, sócio-econômica e étnico-
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cultural vigentes na cidade. O que poderia  querer dizer: profanar a dança? Será então, 
uma das possibilidades as inovações na forma de representação e reinvidicações 
deste campo?

Pretende-se, desse modo, sugerir que a dança pode ser um tipo de ação crítica, de 
desvio ou resistência aos modelos hegemônicos de pensamento e comportamento 
promotores da espetacularização – papel que denominaremos de ativismo político.
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Este trabalho pretende pensar a cartografia como um caminho 
para pesquisa em dança, a partir do relato de uma experiência de 
criação intitulada “100 lugares para dançar, que produziu 200 mini 
vídeos-dança em espaços improváveis de três cidades brasileiras 
Santos (SP), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), que culminaram 
em uma vídeo-instalação e um sítio de internet onde todo material 
está disponível para o público. Nesta pesquisa, nos propusemos a 
cartografar não-lugares (AUGÈ, 2007), a partir da dança criada em 
improvisação e jogo com a cidade. A dança cartográfica proporcionou 
uma possível visibilidade para políticas de abandono, para estéticas 
do esquecimento e para sensações de um urbanismo absurdo, 
presente na realidade brasileira. Além disso, a cartografia serviu como 
um mapa de sensações (ROLNIK, 1989) e permitiu incluir na pesquisa 
o encontro com as pessoas, prédios, muros, barcos, containers, bares, 
escadas, águas, ruínas e sonhos dessas cidades desvendadas. São 
detalhes, informações, experiências, memórias e civilidades que 
comunicam vestígios do tempo e memória de urbanidades. Chama 
atenção o número de trabalhos recentes na cena contemporânea que 
apresentam no seu processo de criação o uso de listas, inventários 
e mapeamentos limitados por números, aqui compreendidos como 
listas cartográficas, talvez porque o método cartográfico, como 
sugere (BARBERO, 2004) constrói “imagens das relações e dos 
entrelaçamentos dos caminhos de fuga e dos labirintos”, tão potentes 
para a criação em dança.
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Inicio a partir de três pontos que articulam a relação corpo/espaço 
em escalas e contextos distintos: 

INQUIETAÇÃO
metrópole capitalista contemporânea; processos de 
espetacularização das cidades - produção de imagens publicitárias 
(homogêneas, assépticas, alienadas); processos de invisibilidade 
dos sujeitos, dos corpos, controle dos desejos, dos territórios; 
delimitação de fronteiras sociais e territoriais impermeáveis.

EXPERIMENTAÇÃO
pensamento e prática projetual que aproximem conceito e 
experiência, corpo e objeto; arquitetura pensada a partir dos corpos, 
seus movimentos em relação ao espaço; caráter experimental do 
processo projetual.

EMANCIPAÇÃO
arte que oferece oportunidades de emancipação ao cidadão; que 
possibilita a superação dos mecanismos de invisibilidade a que 
tantos estão sujeitos, focando na potência de seus corpos e suas 
ideias; que proporciona experiências estéticas com potencial 
transformador através da capacidade de reinvenção de realidades.

Retomar o corpo como ponto de partida para a criação de espaços 
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que proporcionam novas experiências urbanas e arquitetônicas e propiciam novas 
formas de sociabilidade é pertinente em um contexto onde o corpo é suprimido 
do pensamento sobre o espaço, seja nos grandes projetos urbanos ou mesmo nos 
icônicos projetos de arquitetura. 

Encarar o processo projetual como um exercício reflexivo e experimental, onde 
o entendimento da arquitetura não se limita à produção de objetos autônomos 
resultantes de mera especulação formal, mas o considera como a interpretação das 
complexidades e dinâmicas multidisciplinares relativas ao espaço, ao contexto, às 
demandas, ao conceito e à experiência do corpo no espaço.

O arquiteto Bernard Tschumi contrapõe o binômio forma/função pelo espaço/
evento em relação disjuntiva, tendo como elo, o corpo. O corpo que se move e produz 
ação no espaço, o corpo que experimenta o espaço e o contato com outros corpos. 
Segundo Tschumi, a ideia de notação tripartite (eventos, movimentos e espaços) 
visava introduzir a ordem da experiência e do tempo nos modos de representação em 
arquitetura. O diagrama, dessa forma, permite cartografar fluxos, cadências, pausas, 
pontos de atração, vetores de movimento, e apresenta-se como ferramenta eficiente 
no desenho do processo projetual que incorpora em si, o movimento.

Encontramos na definição de sujeito corporificado, da socióloga Ana Clara Ribeiro, 
o sujeito em sua plenitude de potência e de direitos. Portanto, torna-se indispensável 
pensar o espaço para o desenvolvimento pleno desse “corpo” e sua performance 
individual e coletiva no cotidiano. Pensar o “entre”, os espaços intersticiais,  aqueles 
sem função antevista, abertos à apropriações diversas, como espaços possíveis 
para a ocorrência dos eventos e situações. Pensar espaços de invenção, livres das 
pretensas relações causais entre função e tipo ou de determinações excessivas que 
visam controle.  Dessa maneira, o evento, em Tschumi, definido como o momento 
do choque, está mais propício a manifestar-se nesses espaços onde nenhuma 
ação praticada consegue alcançar o patamar de função permanente, ou seja,  são 
espaços em vias de transformação. Investigar o “entre” e aliá-lo à prática artística, 
potencializaria a ocorrência de acontecimentos. Os espaços “entre”, potentes e 
inventivos possibilitariam o surgimento de um corpo-criativo, um corpo-emancipado, 
já que são espaços que respondem diretamente às intervenções dos sujeitos, mais 
que às pré-determinações hegemônicas de um programa.
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A velocidade da criação e circulação de imagens, favorecida pela 
evolução das tecnologias de informação, colocou o corpo num 
constante estado de onipresença de forma a multiplicá-lo. Tal feito 
tem comprometido nossa capacidade de mapeamento coginitivo, o 
que nos conduz a problematizar o lugar da experiência, e do mesmo 
modo, da arte. Como forma de compreensão desses fenômenos, 
o presente trabalho discute algumas experiências estéticas da 
atualidade que buscaram tensionar os limites da relação ESPAÇO-
TEMPO-CORPO, num esforço de reconhecimento de suas 
mediações como realização sensível. 

A multiplicação de imagens proporcionada pelas tecnologias do 
virtual reafirmam a impossibilidade de pensarmos o espaço de 
maneira linear e como entendemos o espaço como uma construção 
social, é fundamental que nosso pensamento não-linear se ocupe 
das estruturas internas inerentes a ele. Vivemos o momento da 
expansão da imagem em virtude da evolução tecnológica e, ao 
mesmo tempo, vivemos uma crise de experiência do espaço. O 
corpo individual em meio a estes dois cenários tenta compensar 
uma ausência da experiência através de uma falsa experiência na 
imagem, fato que pode ser observado nas infinitas imagens que 
circulam na rede. A tentativa de experiência através da imagem 
resulta em vazios e isolamentos, porque a constante onipresença 
insere o indivíduo no risco de não estar em lugar algum, mesmo 
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estando “presente” em todas as imagens. 

As máquinas, como bem coloca Vilém Flusser, são invenções humanas que tem 
por modelo o seu próprio corpo, para depois tornarem-se modelos de mundo.  Mas 
nós pensamos pouco a respeito das máquinas e nos acostumamos a categorizá-
las como pertencente a um universo técnico, do qual o corpo não faz parte. É uma 
contradição que precisa ser revista, porque a crise não reside nos aparelhos, mas em 
nossa dificuldade em dialogar com este novo espaço. A crise presente hoje é a crise 
da linguagem e da representação e nós precisamos nos colocar criticamente frente a 
estas duas categorias, e não em oposição à tecnologia. 

Na verdade, precisamos compreender quais são os mecanismos que sustentam o 
virtual, para, em seguida, também poder jogar contra ele. Flusser enumera quatro 
pontos que adotamos como fundamentais:

1. o aparelho é infra-humanamente estúpido e pode ser enganado; 

2. os programas dos aparelhos permitem a introdução de elementos humanos não 
previstos;

3. as informações produzidas e distribuídas por aparelhos podem ser desviadas da 
intenção dos aparelhos e submetidas a intenções humanas.

4.  os aparelhos são desprezíveis. 

Seguindo o argumento destes quatro pontos, elencamos para nossa reflexão, alguns 
trabalhos específicos que criam este jogo com a própria tecnologia e conseguem se 
desviar da lógica hegemônica da produção dos espaços. O conjunto de trabalhos 
escolhidos propõe uma resposta poética sobre nossa  própria condição, enquanto 
corpo desterritorializado, através de um consciente domínio do aparelho ao ponto de 
obrigá-lo a produzir uma imagem poética que não estava em seu programa. Tratam-
se de trabalhos artísticos desenvolvidos pelo Grupo de pesquisa Realidades (ECA-
USP) e outros trabalhos artísticos correlatos.
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Corpo-Humano | Corpo-Cidade: 
estranhamentos de um tempo singular

A cidade enquanto corpo. O corpo enquanto cidade. A proposta 
é de uma experimentação do corpo na cidade em um tempo 
singular. Esta proposição é de um caminhar em outro tempo – o 
tempo performativo, o de um tempo entre a caminhante e um lugar 
na cidade de Salvador-BA. 

De um ponto para outro acontecem os movimentos. De 
afetos, trajetos, visualidade, espaço, materialidade, percepção, 
performatividade, gestos, curvas, desvios. Partir de um ponto para 
outro: o que acontece no caminho? Estranhamentos.

A pensar um corpo ereto, rígido, com seus movimentos codificados 
do cotidiano: que diferença pode ser produzida? Descodificá-lo 
em outro tempo. Pensemos pois, num corpo em processo. Em 
movimento, em territórios outros. Falemos aqui, de intensidades. 
Um corpo em experiência na ordem do intensivo. Um corpo em 
criação.  Estamos falando aqui tanto do corpo-humano quanto do 
corpo-cidade.

Em agosto de 2013 realizei “uma caminhada em outro tempo” no 
Morro do Cristo, no bairro da Barra. A escolha do bairro se deu por 
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ser local dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, dentre eles, o Morro do 
Cristo, escolhido no momento por ser o ponto menos trasitado do local. 

A proposta, agora, cerca-se de realizar a experiência no Farol da Barra, um dos cartões-
postais da cidade. Um lugar onde muitos transitam, passam, apreciam a paisagem, etc. 
A fim de produzir inquietações e levantar questões de uma experiência singular entre 
corpo e cidade – cidade e corpo, pergunta-se, ao partir de um ponto para outro: Que 
estranhamentos podem ser produzidos a partir desta experiência? Considerada uma 
experimentação, a experiência trata-se de pensar/problematizar as invisibilidades 
que  circulam no corpo enquanto uma micro-resistência no espaço-tempo da cidade.
Propõe-se, portanto, uma experimentação corporal a ser materializada em imagem 
(fotografia) a constituir um paralelo entre os registros da primeira - no Morro do 
Cristo - e esta, a ser realizada no Farol da Barra.
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Tradução: Milene Migliano 

Propor uma articulação significa conseguir compor as 3 
temáticas - etnografia, imagens e alteridade – afim de que este 
agenciamento possa produzir uma (nova) reflexão. Articulá-las, 
colocá-las em relação, uma ao lado da outra, pode talvez fazer 
emergir alguma coisa de inesperado e que não poderia se produzir 
se nós trabalhássemos sobre uma das três ou sobre duas...

Assim, procurando fazer este estimulante exercício de 
composição, como se eu estivesse em vias de montar um quadro 
sinóptico ao qual eu deveria dar um tema que o rege, a questão da 
“tradução” surgiu como uma ligação evidente das três categorias 
propostas. Trata-se de mostrar como a tradução (bem como as 
três categorias) é uma questão de experiência, de negociação 
contínua, de compreender as situações a partir de dentro, de 
praticar a analogia. Como dizia Lévi-Strauss, em O Pensamento 
Selvagem (1963), a tradução é um processo que faz entrar “o outro” 
no “nós” e, reciprocamente, é o sistema para colocá-la em prática 
que nos serve para melhor nos compreendermos. A etnografia, 
a questão da alteridade e os mecanismos da representação 
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e das imagens não são regidos pela mesma preocupação? Se uns e outros não 
pertencem ao mesmo registro e escala de reflexão, coloco como hipótese que cada 
um deles, para existir, ter sentido e dar significado, coloca em prática um processo 
de tradução.
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Proposer une articulation signifie arriver à composer 
les 3 thématiques  - ethnographie, images et altérité - 
afin que cet agencement puisse produire une (nouvelle) 
réflexion. Les articuler, les mettre en relation, l’une à 
côté de l’autre, peut aussi faire émerger  quelque chose 
d’inattendu et qu’il ne pourrait pas se produire si l’on 
travaillait sur l’une des trois ou sur deux... 

Ainsi, cherchant de faire ce stimulant exercice de 
composition, comme si j’étais entrain de monter une 
table synoptique à la qu’elle je devais donner un 
thème qui la régisse, la question de la “traduction”est 
surgie comme une évidente liaison des trois catégories 
proposées. Il s’agira ainsi de montrer comme la 
traduction (ainsi que les trois catégories) c’est une 
question d’expérience, de continuelle négociation, 
de comprendre les situations de dedans, de pratiquer 
l’analogie 
 
Comme le disait Lévi-Strauss dans La pensée sauvage 
(1963) la traduction est un processus qui fait entrer 
“l’autre” dans le “nôtre” et réciproquement, le système 
pour le mettre en œuvre nous sert pour mieux nous 
comprendre. L’ethnographie, la question de l’altérité 
et l’enjeu de la représentation et des images ne sont-ils 
pas régis de cette même préoccupation ? Si les uns et les 
autres n’appartiennent pas au même registre et échelle 
de réflexion, je fais l’hypothèse, que chacun d’eux pour 
exister, avoir un sens et donner une signifiance mette en 
œuvre un processus de traduction.
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Etnografando um programa de habitação social

As práticas que venho chamando de incursões etnográficas na 
pesquisa sobre o Programa Minha Casa Minha Vida Entidades na 
Região Metropolitana de São Paulo vêm apresentando desafios e 
possibilidades que é preciso explorar em múltiplas dimensões. 
Como toda proposição etnográfica a proposta de estudar “de 
perto” e, na medida do possível “de dentro” os processos que 
transformam indivíduos e famílias em beneficiários, sua inclusão 
nos grupos revestidos do caráter de públicos-alvo, as injunções 
e relações de força que se desenham se apresentam como uma 
primeira camada de informações a ser descrita, pensada, discutida 
e analisada. Toda uma outra dimensão se conforma a partir de 
narrativas e da apreensão de trajetórias urbanas: uma violência 
de gênero que se espraia pelas histórias das mulheres e mães, a 
descrição e localização das trajetórias urbanas nos apresentaram 
um nomadismo urbano involuntário que perpassa tanto o 
tempo de cada vida como o espaço da cidade, as capilaridades 
e porosidades , as dobraduras em origami de práticas lícitas 
e ilícitas, a gestão dos ilegalismos, uma fortíssima dimensão 
familiar, pessoal e privada que marca a adesão aos grupos e 
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associações que compõem e constroem a demanda, em quase tudo distante do 
chamado “déficit habitacional”.  A comparação com resultados obtidos por outros 
procedimentos de investigação coloca mais ainda a perspectiva de compreensão 
dos programas de moradia menos “de cima para baixo” e talvez mais “de baixo 
para cima” para desvendar as lógicas pelas quais se redesenham parcelas nada 
desprezíveis da intervenção pública nas periferias pobres das cidades brasileiras. 
Gênero, corpo, violências, legalidades e ilegalismos, movimentos sociais e 
associativismos de ocasião, dimensões securitárias, universalização da forma 
condomínio se articulam na “casa própria” que resulta temporariamente em 
pouso em meio a essas novas e velhas tessituras, em meio a novas constelações 
de programas e políticas sociais que se localizam entre a reivindicação remota 
de direitos e o governo moral de corpos e mentes, a gestão e a administração 
da pobreza e de seus territórios. Os estudos sobre a cidade, a dinâmica da vida 
urbana e a constituição da esfera política, quando se abrem para articulações entre 
corpo, arte e subjetividade afastadas desse prumo ahistórico e acrítico levantam 
importantes questionamentos quanto aos efeitos sócio-políticos de práticas 
artístico-corporais na cidade e quanto à modelização de práticas composicionais 
nas intervenções artísticas urbanas.
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Alteridade–Imagem–Etnografia.
Uma analogia possível

Estudar a Cidade a partir da tríade Alteridade–Imagem–
Etnografia, remete àquelas práticas vanguardistas do cinema nos 
anos 1920. Neste período, contrastando com os efeitos de ilusão 
desenvolvidos pelo cinema norte-americano, surge na União 
Soviética um cinema arrebatador, criativo e comprometido com 
a experiência.

O cineasta norte-americano D. W. Griffith, durante o primeiro terço 
do século XX, criou na edição ou na montagem fílmica aquilo 
que alguns especialistas chamaram de gramática do cinema: 
close-up, flash-back, ações paralelas, etc. Mas Griffith também 
foi responsável pelos cortes invisíveis, que ligam suavemente as 
cenas de um filme sem que o espectador se dê conta da mudança 
de uma para outra. Esta técnica ilusionista remete a uma atitude 
apegada a um compromisso histórico melodramático e é muito 
diferente daquela do corte seco entre imagens e cenas do cineasta 
russo Dziga Vertov, cujas realizações revelam, pelo contrário, um 
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forte compromisso com a construção de formas de ver a partir de uma perspectiva 
desestabilizadora e socialmente comprometida. 

É uma forma de ver que não se diferencia somente pela diferença estilística. Através 
de seus efeitos de ilusão, Griffith consolidava uma imagem presa a uma estrutura 
social que se quer eterna. Vertov, pelo contrário, através do que poderíamos 
chamar de efeitos de realidade, indicava uma perspectiva revolucionária de mundo, 
aproveitada e desenvolvida mais tarde pelo cineasta Sergei Eisenstein em favor da 
Revolução Russa.

Esta, como outras analogias possíveis, me parece necessária e facilitadora 
como estratégia de articulação entre estes três elementos de aproximação 
[ALTERIDADE–IMAGEM–ETNOGRAFIA ] propostos para o estudo da cidade. De 
fato, no discurso resultante de “O Homem com uma câmera”, filme mais conhecido 
de Vertov, a integração de imagens, aparentemente descontinuadas, apresenta 
um processo de produção que sugere aquele da ETNOGRAFIA, estabelecendo 
uma experiência, elaborando  apontamentos de campo [com uma câmera], numa 
postura de ALTERIDADE onde a visão, do homem e sua câmera sobre a CIDADE, 
somente se constitui na medida em que também se constitui uma visão da CIDADE 
sobre o homem.

Esta estratégia de aproximação, chamada “Filmar para ver” e presente na 
metodologia empregada pelo Grupo Visões Urbanas [PPGAU UFBA/PPGAU 
UFPB] como forma de análise do espaço urbano, pode ser particularmente útil para 
entendermos o desafio de estabelecer uma articulação possível entre:

- uma postura de ALTERIDADE, que torne possível mostrar o mundo a partir de 
nós mesmos e dos outros, dentro de uma lógica em que a visão de uns não existe 
sem a visão dos outros;

- uma prática de ETNOGRAFIA, que facilite o instrumental de aproximação, 
observação e registro numa situação de imersão caracterizada pela consciência do 
olhar participativo sobre diferentes discursos e práticas;

- e um processo de constituição da IMAGEM necessariamente indissociável da 
idéia de ALTERIDADE e da prática da ETNOGRAFIA.
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Em uma manhã do mês de outubro de 2012 um grupo de 
aproximadamente 500 pessoas se reuniu em frente ao Parque 
Ipanema e saiu caminhando rumo à prefeitura da cidade de 
Ipatinga (MG). Exigiam uma conversa com o prefeito, o motivo 
estava ali, nas mãos dos manifestantes. Não, não eram cartazes ou 
faixas com palavras de ordem. O grupo de pessoas trazia consigo 
duas imagens enormes e as erguiam uma ao lado da outra, fazendo 
uma clara alusão às fotografias que estampavam as capas de todos 
os jornais da cidade, há mais de duas semanas.

De um lado o único cartão-postal de Ipatinga em todo seu 
esplendor. Onde as bem cuidadas flores amarelas fazem um 
harmonioso contraste com a grama verde e muito bem aparada, 
que por sua vez faz um outro harmonioso contraste com o desenho 
curvo do canteiro de forrações roxas. Em segundo plano, bem ao 
centro da paisagem-postal, um lago que de tão cristalino deixa 
aparecer a convivência das várias espécies de peixes ornamentais 
ao mesmo tempo em que reflete a ponte de madeira em estilo 
oriental. Do interior desse imponente espelho d’água uma ilha 
emerge para dar base a um enorme Cata Vento. Mais ao fundo um 
denso cinturão de árvores frutíferas direcionam nosso olhar para 
prédios e casas anunciando a existência de uma cidade e deixando 
claro a finalização do parque. A imagem se encera em um céu azul-
turquesa de nuvens impecavelmente brancas. Pessoas? Não há.

JANAINA CHAVIER SILVA
Laboratório Urbano - UFBA
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Do outro lado, o mesmo cartão-postal em um nítido estado de arruinamento. No 
primeiro plano da imagem, flores, gramas e forrações estão secas e a cor predominante 
é a marrom. No segundo plano, o desordenado capim avança em direção do antigo 
lago que agora consiste em algumas rasas poças d’água, intercaladas por extensas 
áreas de lama. Uma espécie de brejo é o que a foto sugere.  Uma criança atravessa a 
foto, levando em uma das mãos um peixe ornamental. 

O grupo de pessoas não foi recebido pelo prefeito, porém aquelas doze horas de 
encontro – 5 horas para percorrer os 2 km que separam o Parque à sede do poder 
municipal e as 7 horas de espera em frente ao prédio da prefeitura de Ipatinga – trouxe 
à tona, inúmeras narrativas, que pareciam preencher o espaço entre aquelas duas 
imagens, propondo outros modos de ver o cartão-postal da cidade, além daquelas 
duas extremadas visões tão pronunciadas nas últimas semanas por todos os jornais da 
cidade. A imposição daquelas imagens clichê parecia ser questionada, e o que vinha 
à tona eram camadas e camadas de pequenas paisagens narradas, uma polifonia de 
discursos – capturas de uma subjetividade universalizante e ou contra-subjetividades 
– que pareciam desejar e ver aquela paisagem moderna, milimetricamente fabulada, 
por outras perspectivas. 

Por quantos ângulos seria possível ver aquela funcional e silenciosa/silenciada 
imagem/paisagem urbana? 

A proposta que tenta articular alteridade, imagem e etnografia propõe o 
desenvolvimento de uma narrativa imagética. Com auxílio de um retroprojetor serão 
montadas e apresentadas possíveis imagens/paisagens na tentativa de responder a 
pergunta acima.
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Carimbo

Partindo do questionamento sobre a espetacularização enquanto 
processo ou prática urbanística , encontramos na pacificação o 
cerne da questão, dispositivo (FOUCAULT; AGAMBEN.) que nos 
possibilita perceber a amplitude do campo da ação pacificadora 
para além de processos sócio-espaciais, como o são os urbanísticos. 
Estes, materializam o discurso/ desejo de controle e limpeza 
urbanos através da chamada espetacularização das cidades, ou 
seja, o investimento em reformas para promoção de uma imagem 
síntese – da ordem, da limpeza, do belo – consensual, simplificadora 
da diversidade urbana.

Traduzindo-se em imagem (espetacular) a pacificação visa e impõe 
a fácil leitura: através de um modelo de estética urbana lêem-se 
normas e códigos de conduta no espaço público pacificado. Tal 
imagem, sintetizada, vira logotipo, algo que possibilita a rápida 
identificação, no nosso caso, de um lugar ou uma cidade. Os 
espaços urbanos que recebem esta marca, que aqui chamamos 
de carimbo, passam rapidamente a integrar o espectro (visão 
imaginária) de uma cidade, aquilo que é apropriado pelo turismo, 
por exemplo; a imagem que se vende.
Sendo a pacificação um dispositivo, nos valemos do carimbo, 
para ilustrar a sua ação em meio urbano, quando das renovações, 

MARIA ISABEL ROCHA
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requalificações, revitalizações de pedaços de cidade ditos obsoletos, abandonados, 
mal aproveitados; quando nem sempre o são. O discurso da necessidade de se 
renovar a imagem de uma cidade a partir de uma intervenção urbana nesses “vazios” 
– baseada em um modelo entendido como bem sucedido – é propagado e viabiliza 
a ação e sua repetição. Apesar da repetição da ação de carimbar, observamos 
diferenças produzidas quando da apropriação cotiadiana dos espaços carimbados, 
principalmente quando neles já havia práticas e usos diversos.

A identidade buscada, portanto, ainda que negue, não vai sem a alteridade, esse 
modo outro de apropriar-se, que resiste e transforma o padrão pré-estabelecido. 
Nos valemos aqui do exemplo de uma intervenção artística intitulada Monumento 
Mínimo, da artista plástica Nele Azevedo que consiste em dispor um grande número 
de estatuetas de gelo em um espaço público de uma grande cidade. Depois da 
experiência em 2005 no centro da cidade de São Paulo, midiatizado, “o Monumento 
Mínimo passou a ser chamado internacionalmente.” (AZEVEDO) A artista afima: 
“Apesar das muitas intervenções realizadas, elas nunca foram repetitivas. O desafio 
do espaço e do contexto é sempre novo.” (Ibid.) É a apropriação que muda o 
monumento, os sujeitos em campo o ressignificam. 

Nos espaços públicos urbanos, esse Outro, ao produzir a diferença, tensiona o 
carimbo de dentro e da borda. Entre a cidade pacificada e a não-pacificada – ou menos 
pacificada – ele denuncia as relações de controle e de conflito. São exemplos desses 
espaços e relações que propomos trazer e articular. Alguns são tão evidentes quanto 
uma roda-gigante. Outros são menos, como a ruína em reconstrução do Arquivo 
Público da Bahia que, fora do espectro de cidade, ainda era dominada por fantasmas 
outros, ainda não recebera o carimbo...
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O dissenso do divisor enquanto mar

A proposição é tensionar a apropriação da obra “Divisor”, de Lygia 
Pape, no eventão de aniversário de um ano da Praia da Estação, 
em Belo Horizonte. A Praia é um movimento de resistência 
criativa que começou na contestação de um decreto que proibia 
a realização de qualquer evento na praça, como apresentado no 
Corpocidade 3, vindo à compor território múltiplo de narrativas e 
linhas de fuga. Descobrimos que a última reprodução de “Divisor” 
aconteceu em 2013, em Hong Kong, produzido pelo centro 
independente de arte Para Site, http://www.para-site.org.hk/en/
events/2013/lygia-pape-divisor. No registro, vemos o controle dos 
movimentos dos participantes, pelas lentes das câmeras e pelos 
megafone. Os prédios são planos de fundo tomados por vidros 
verdes, como as poucas árvores que surgem das calçadas e poucas 
pessoas circulando, que não sejam do evento; os passos acelerados 
na montagem do vídeo expõem o cerceamento do experimento.  
Cinquenta e cinco anos antes, Pape originou em 1968 “Divisor”, em 
uma favela no Rio de Janeiro, com crianças e em plena ditadura 
militar, desejando segundo entrevista de 2004, que “o trabalho fosse 
coletivo, e que as pessoas pudessem repetir sem que eu estivesse 
presente. (...) arte pública da qual as pessoas poderiam participar. 
Atualmente são chamadas de performances.”

MILENE MIGLIANO GONZAGA
Laboratório Urbano - UFBA
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http://www.itaucultural .org .br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.
cfm?fuseaction=artistas_depoimentos&cd_verbete=915&cd_item=16&cd_
idioma=28555

A obra foi retomada no Brasil, na 29a. Bienal de Artes de São Paulo, em 2010. Sob o 
tema Arte e Política,  contou com re-encenação do “Divisor” na abertura e projeção 
do registro produzido no Rio de Janeiro na década de 90, na mostra. Na extensão 
para Belo Horizonte, houve chamada para participação, mas pessoas ficaram para 
fora da reunião articuladora, e acabou restrita à atuação de jovens de um programa 
de assistência social estadual. 

Os excluídos reelaboraram “Divisor” menor e em plástico azul, apelidando-o de mar. 
Um e.mail foi enviado para os amigos que poderiam se  interessar em participar da 
produção, realizada em um dia de trabalho na Praça JK, na zona sul. As crianças da 
Vila e as que desciam com as babás, chegavam para saber o que estava acontecendo, 
movimentando a fala explicativa da situação urbana que ocasionou a praia da 
estação; ela ultrapassou os limites do centro da cidade.

A saída do mar foi chamada na lista de e-mails da praia como atividade do eventão 
de um ano e desceu da Praça Sete em direção à praia pela Avenida Amazonas, com 
as pessoas cantando acompanhadas por um tarol, inventando danças e parando o 
trânsito movimentado do centro, no sábado pela manhã. Chegando, o mar foi direto 
para fonte e a pressão dos jatos de água formaram condições de possibilidades de 
criações de brincadeiras, negociadas entre os corpos vestidos em trajes de banho, no 
concreto. Logo, o mar estava no chão e os banhistas escorregavam sobre ele, junto 
com as outras pessoas que vieram se misturar naquele momento, como no vídeo 
compartilhado no mesmo dia,  https://www.youtube.com/watch?v=GpqS2pfXfVY.

O mar arejou a praia da estação. Mas de que modo o dissenso do “Divisor” desvelou 
diferenças, criatividades e sobrevivências nos lampejos e processos de produção de 
subjetividade?
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Nossa proposta de articulação conceitual procura relacionar 
a proposta do CORPOCIDADE4 às nossas ações atuais 
relacionadas às experiências de ensino-pesquisa-extensão nos 
últimos anos e, sobretudo em nossa atuação na UFSJ como 
resultado dos desdobramentos de nossa tese de doutorado.

Ao procurarmos compreender a ação como conceito em nossa tese 
de doutoramento, partimos do estabelecimento de uma estrutura 
tentativa na qual o modo poderia ser formado pela associação 
entre as categorias analíticas de movimento, experiência e 
diferença e, portanto por uma abordagem etnográfica.

Num primeiro momento, ao procurarmos tensionar tal estrutura 
pelas propostas do CORPOCIDADE4, e obtivemos as seguintes 
associações:

1.  o tipo à experiência ;
2.  o modo à diferença;
3.  o campo ao movimento.

No entanto, poderíamos ainda rever tal estrutura de modo que 
outras associações se fizessem também possíveis:
a.  o tipo relacionado ao modo e ao campo;
b.  o modo enquanto experiência, movimento e diferença;
c. o campo relacionado à posição, aos movimentos e, caso 

ADRIANA
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necesario às disciplinas que tratam do Urbano, de Urbanidades e do Planejamento 
Urbano e Regional.

Assim, ao apreendermos as categorias de modo, tipo e campo as tensionamos face 
a alguns outros possíveis deslocamentos dialéticos de encontros/ desencontros, 
juntos/ separados e de iguais/ diferentes.

A articulação aqui apresentada parte, portanto, da noção de modo, numa proposta 
de outras possíveis reestruturações originadas da idéia do igual-diferente conforme 
a apresentada por Hélio Oiticica, quando de seu texto publicado pela Funarte em 
1972, sobre a obra do artista Carlos Vergara.

A partir de uma das linhas de pesquisa do grupo A.T.A.- UFSJ: 
 
Ação, Espaço-Tempo, Territórios e Fronteiras, por nós coordenado e do 
acompanhando dos debates propostos por diferentes projetos de pesquisa – 
como o Experiências metodológicas de apreensão da complexidade da cidade 
contemporânea, quanto às relativas aos Sistemas de Espaços Livres, vimos 
estruturando o projeto de pesquisa Sistema de Equipamentos Coletivos e 
Espaços Públicos com o sentido de relacionar Ações e Políticas Públicas – em 
suas orientações diversas (cultural, educativa, artística, de saúde e urbanística) 
- com os territórios urbanos existentes, num primeiro momento na cidade, e 
simultaneamente no município e na região na qual atualmente nos inserimos.

O movimento aqui proposto se apoia tanto na ascepção etimológica da palavra, 
enquanto deslocamento, quanto da tomada de outros posicionamentos socio-
culturais-econômicos e, portanto, do olhar, de noções de escala, da forma e dos 
sentidos do urbano, e de como nossa própria experiência em outras situações 
urbanas pode contribuir para a construção e/ou conformação tanto daquilo que 
nos é próprio e, simultaneamente, do outro (alteridade).

Assim a proposta de articulação de nosso trabalho extrapola o texto aqui apresentado 
e o completa com outra linguagem, através de registros e imagens viodeográficas 
resultados de nossos estudos e, portanto, como justaposição e sobreposição, e 
tentativa simultânea de narrativa em imagem, etnografia e alteridade.
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Grupo Laboratorio di Arti Civiche, 
Università Degli Studi Toma Tre

Il Laboratorio di arti Civiche svolge ricerche e progetti sui temi 
dell’abitare interculturale, dello spazio pubblico, dello sviluppo 
locale sostenibile, dell’emergenza abitativa e dell’inclusione dei 
rom. Ha competenze nei campi dell’architettura, dell’urbanistica, 
delle arti visive, dell’antropologia urbana, e dell’autocostruzione. 
Opera con fondi di ricerca universitari, partecipa a bandi europei 
e di paesi terzi e lavora per conto di enti e  amministrazioni 
pubbliche, fondazioni, centri di arte, privati e comitati di cittadini.

ADRIANA GONI MAZZITELLI
LAC – Univ. Roma Tre (Itália)
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A pós-pornografia e o feminismo: rito, corpo 
e performatividade como elementos para um 
estudo etnográfico na construção dos gêneros 
no feminismo

Este artigo analisa resistências feministas produzidas pela pós-
pornografia, buscando aprofundar e problematizar conceitos 
como pós-pornô, feminismo e a performatividade dos corpos, que 
se dá na liberação de espaços corporais para novas possibilidades 
de desejo: busca-se pensar como tais conceitos podem contribuir 
para as análises de gênero, no tratamento que se dá ao gênero 
como ato performativo em Judith Butler e para além do que 
é discursivo e linguístico, é protésico em Beatriz Preciado; e 
pensando o gênero a partir de tais ideias, a pós-pornografia 
se alimentaria de corpos inventivos, de militâncias queers e 
feministas, que compõe possibilidades outras de sexualidades e 
que descontrói o olhar contemporâneo sobre sexo e sexualidade, 
estendendo o corpo para além do físico e orgânico.

BARTIRA DIAS
DE ALBUQUERQUE
UFC
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Episódios urbanos do brincar

Este trabalho procura estudar as relações entre o brincar e a cidade. 
Ao levantar a questão do jogo na cidade, apela-se facilmente à 
comparação com “antigas” relações do brincar no espaço urbano. 
Existe uma associação recorrente - e válida - de que não se brinca 
como antes. A maioria das mudanças são sentidas no cotidiano, 
contudo, existem formas de viver a cidade para brincar, ainda que 
diferentes de outros tempos.

A discussão sobre o espaço urbano a partir da sua produção 
e conformação, apresenta-se como importante campo nas 
pesquisas em Arquitetura e Urbanismo, colocando as cidades 
no centro de um sistema econômico movido sob a lógica da 
espetacularização, culturalização e especulação. A metodologia 
proposta para este estudo, no entanto, desloca o foco para as 
formas de apropriação e uso do espaço urbano, considerando 
tanto sua materialização física, como as situações que acontecem 
em decorrência ou apesar de sua existência. Especula-se que 
esse deslocamento da observação possibilite abrir chaves para a 
compreensão da complexidade dos fenômenos urbanos, que ora 
sucumbem, ora resistem às lógicas dominantes.

Para tanto, estabelece-se uma estratégia metodológica de 
cenas urbanas, onde a “cena” é o conjunto de uma “situação” - a 
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prática do espaço, incluindo ação, sujeito e suas circunstâncias - acontecendo em 
um determinado “cenário” -  a conjuntura do espaço físico e suas circunstâncias. 
A determinação das temporalidades e localização específica das “cenas” será 
chamada de “episódio”. 

A partir do levantamento das “cenas”, indica-se então, como experimento sistemático, 
quatro chaves de leitura, baseadas em aspectos das formas de apropriação e suas 
tensões, como a relação do espaço para com o sujeito e o inverso, do sujeito com 
o espaço, considerando as dimensões do conflito, resistência ou adaptação. As 
chaves devem funcionar como ignição para o desdobramento de questões, não 
sendo entendidas como delimitadores exatos ou categorias estanques. A “cena” 
pode transitar entre distintas chaves, cabendo ainda a possibilidade de fragmentá-
las, ou colocá-las umas dentro de outras.

As variações das chaves denotam a forma de interação a partir da preposição 
utilizada: Brincar na cidade, onde a cidade apresenta-se como “campo” do brincar; 
Brincar com a cidade, onde a cidade se apresenta como “objeto” do brincar; Brincar 
a cidade, tratando a cidade como “matéria” do brincar; ou ainda Brincar sem a 
cidade, onde a cidade aparece como “recipiente” do brincar. 

A proposta é cotejar como a experiência urbana parece sobreviver à produção de 
espaços alienantes, arriscando a leitura desses “episódios” como manifestação da 
vida pública e forma de resistência. O ator - jogador, brincante, praticante da cidade 
- é quem determina, segundo as circunstâncias, como ocorre a ação. A observação a 
partir das práticas sociais espacializadas oferece pistas para desvendar aspectos da 
constituição da cidade e colabora para construir um contraponto às perspectivas 
lançadas pelos estudos dos processos sistêmicos dos quais estes atores não 
participam diretamente. Os referenciais teóricos, que variam dos processos de 
produção do espaço urbano às relações do homem com seu habitat, se propõem a 
delinear estas questões.
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A proposta de articulação para compôr o CORPOCIDADE 
4 está alicerçada no relato gráfico/visual de Heart 190, uma 
performance concebida para um espectador-participante único 
cuja proposição central esteve em conjugar dois elementos: 
a cidade e o ato de caminhar. Realizada através do Bolsa 
Iberescena de criação coreográfica em residência (ano 2011)  e, 
posteriormente, produzida pelo Prêmio BCN Producció’13 para 
projetos deslocalizados, Heart 190 teve como palco a cidade de 
Barcelona para sua realização.

A partir da relação artista-espectador, o projeto Heart 190 
arquitetou uma performance radicada na alteridade como 
conceito chave, de modo a inaugurar outras incorporações que 
transladavam, expandiam e reapropriavam a representação de si 
(artista) e do outro (espectador). Heart 190 tem como ponto de 
partida o desejo de olhar um corpo que simplesmente caminha. 
É na cidade, este lugar composto, oblíquo e inquietante, onde vai 
parar o espectador. É através de uma ação simples – caminhar - 
que o espectador percorre a cidade sem saber o destino que deve 
seguir. O trajeto é orientado pela artista por meio de mensagens 
de texto (sms) que dão a instrução do caminho. Ela o acompanha 
sem que este a perceba. Da cidade, o espectador é levado à casa 
da artista. Ao entrar no seu quarto, é concedido ao espectador 
um encontro com ele mesmo: nos porta-retratos que decoram 

CAROLINA BONFIM
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o ambiente doméstico estão as fotos do espectador  que foram tiradas durante o 
percurso que este acaba de fazer pela cidade.  Uma ação amparada pela tecnologia, 
dando uma sensação de instantaneidade à ação. 

É por meio desta vivência que artista e espectador se encontram e se afetam 
mutuamente. O entorno - a cidade - transmutava em uma espécie de espaço 
sobredimensionado, que permitia à artista acessar outros níveis extraespaciais 
que alteravam uma situação supostamente comum – o caminhar -  a partir de uma 
proposição artística. A cidade é fundamentalmente o espaço que permite trabalhar 
a partir do outro, na qual a sobreposição entre a linguagem e a metalinguagem da 
ação e a ficção e realidade  de proposta convertem  o caminhar em uma experiência 
alterada a partir do contato com o outro: é na cidade onde o espectador estabelece 
o seu próprio corpo como referente e lugar constitutivo da mise-en-scène.

Dentro do Corpocidade 4 pretendo apresentar o relato deste projeto de forma 
gráfica/visual de modo a estabelecer uma relação entre o uso da cidade em 
propostas artísticas nas quais o espectador é consciente do seu poder ativo.

Vídeo (em espanhol /legendas em inglês): vimeo.com/84286188
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Cartografias das ações e sujeitos sociais: 
entre vozes e imagens

O trabalho tem a intenção de dialogar com a metodologia de 
pesquisa da professora Ana Clara Torres Ribeiro e explicitar 
algumas experiências com Jovens da Roda Cultural de São 
Gonçalo, na apropriação urbana e com pescadores artesanais – 
explicitando seus trajetos, sua cadeia produtiva, seus  vínculos e 
suas fronteiras invisíveis.

CATIA ANTONIA DA SILVA
UERJ
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Minha proposta de articulação consiste em apresentar o vídeo 
“Primeira Pessoa” (http://vimeo.com/19717261), produzido por 
ocasião da intervenção urbana que realizei na Barragem Santa 
Lúcia, em Belo Horizonte, nos dias 27 e 29 de junho de 2010. A 
Barragem Santa Lúcia é um território de potencial convívio 
com a diferença  - ao contrário da assepsia de condomínios 
fechados ou de espaços como os shopping-centers - uma vez 
que o local é marcado pelo convívio entre realidades díspares: 
de um lado a Favela do Papagaio, e, de outro, o bairro de classe 
alta, São Bento. No centro a lagoa, a pista de cooper, a quadra de 
futebol, os bancos nas margens da pista, os quiosques de água 
de côco e sucos. Em função dessa justaposição tão instigante, 
a Barragem Santa Lúcia, oferece a possibilidade de pensarmos 
nas efetivas condições de um convívio dessa natureza, nas 
desejáveis condições de tal convívio, nas tensões constitutivas 
desse convívio. Se o “familiar” é cada vez mais objeto de atenção 
da pesquisa antropológica, interessada em perceber a mudança 
social não apenas no nível das grandes transformações históricas, 
mas como resultado acumulado e progressivo de decisões e 
interações cotidianas, dedicar atenção aos espaços nos quais 
tais interações se dão é parte do interesse desta proposta de 
articulação. O trabalho Primeira pessoa consistiu na distribuição 
de 41 bóias (câmaras de ar de pneus de caminhão) sobre as 
quais estavam pintados todos os pronomes relativos às pessoas 
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do discurso, exceto aqueles que se referem à primeira pessoa do singular e do 
plural. Assim, utilizando um pequeno barco, fui conduzida por um barqueiro para 
realizar a tarefa de distribuir na lagoa os seguintes pronomes: “tu”, “ele”, “ela”, 
“vós”, “eles”, “elas”, “você”, “vocês”. “Eu” e “nós” não compunham o conjunto de 
pronomes posicionados na lagoa. Estavam, portanto, excluídos da representação, 
uma vez que tais pronomes referiam-se aos agentes da ação: éramos ao todo 10 
pessoas envolvidas com a produção do trabalho e usávamos camisetas com o título 
“primeira pessoa”. Entre as 10 pessoas, estavam três funcionários da prefeitura que 
nesses dias trabalhavam para Primeira pessoa, sendo remunerados para tanto. A 
ação procurava manter-se num ritmo lento, no qual as bóias eram distribuídas com 
vagar. Cada bóia era disposta em um determinado ponto da lagoa e dali conduzida 
pela ação do vento em direção à margem, na qual ia se formando um aglomerado 
de bóias. A ação durou aproximadamente três horas e gerou um vídeo produzido 
por Daniel Carneiro e algumas fotografias produzidas por Pedro David. O projeto 
foi realizado com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à cultura. Apresentá-
lo no contexto do evento CORPOCIDADE consiste na intenção de que ele possa 
se constituir como uma circunstância para a discussão e especulação em torno de 
maneiras de perceber, representar e habitar a cidade.
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Observação flutuante como método de análise 
para o Minha Casa Minha Vida

O projeto multidisciplinar Escritório-Escola Itinerante do curso 
de Arquitetura e Urbanismo da UFJF: avaliação e assessoria 
técnica em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha 
Vida em Juiz de Fora – MG, é um projeto de extensão financiado 
pelo MEC, no âmbito do edital PROEXT 2014. Apresenta 
como principais objetivos a formulação de metodologia, 
de instrumentos de análise e avaliação, bem como de 
recomendações e estratégias de ação que permitam a melhoria 
das condições de planejamento e implantação de habitações de 
interesse social em sua íntima relação com o tecido da cidade. A 
pesquisa e suas ações extensionistas são desenvolvidos a partir 
de uma estrutura formada por quatro grupos de trabalho (GT): 
(1) Planejamento urbano e políticas intersetoriais; (2) Espaços 
comuns e urbanos e interface social; (3) Espaços arquitetônicos 
e avaliação técnica; (4) Oficinas. Este resumo tem o objetivo de 
apresentar parte da pesquisa desenvolvida pelo GT Espaços 
comuns e urbanos e interface social. O mesmo encarrega-se 
dos objetivos de demonstrar as relações sociais espacializadas 
nas áreas comuns do empreendimento e as problemáticas 
resultantes de tais interações; identificação de como o espaço 
construído pode influenciar no fator humano e em suas respostas 
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antropológicas; respostas sociais que se pode observar da interação dos habitantes 
com os espaços comuns do empreendimento. Para tal, aplica uma metodologia da 
antropologia que possa favorecer uma melhor compreensão da realidade a partir de 
suas interpretações. Entre outros métodos adotados pelo GT, optou-se por aplicar 
a Observação Flutuante, um método que permite que o pesquisador “flutue”, 
permanecendo vago e disponível no ambiente pesquisado. O método consiste 
ainda em realizar de um modo mais natural possível conversas, aproximações e criar 
situações de trocas e vivências com moradores a partir de lugares estratégicos, além 
de realizar registros fotográficos de situações observadas e anotações frequentes. O 
uso deste método pretende somar aos outros que são adotados (mais estruturados), 
explorando o diferente e o não previsto – situações inusitadas e a imagem que o 
condomínio e seus habitantes transmitem para aqueles que veem a situação “de 
fora”, e não de perto e de dentro, como teoriza Mangnani. O método está sendo 
usado também para constituir uma nova imagem da experiência humana vivida ali, 
da construção da desmistificação, do rompimento do preconceito e das rotulações 
que os moradores que ali residem enfrentam em seu dia a dia na cidade e também 
entre eles próprios no local.



141

“Fragmento-mar” como outra experiência de cidade

Relacionamos esta proposta de articulação ao grupo “Alteridade, 
Imagem, Etnografia”, por intermédio deste texto, interessando-
nos pensá-lo como proposta de aproximação à cidade por 
interlocução dos indivíduos que margeiam sua lógica de produção 
e suas ações inventivas de sobrevivência. Nosso enfoque se trata, 
portanto, de deslocamentos não automotivos pelo mar, sejam eles 
usuários ou trabalhadores, a fim de compreender uma relação 
pequena, lenta e corporal entre si e a cidade. 

Por essas linhas, propomos “mar”, no entanto, enquanto 
“fragmentos de mar”, ativados por sujeitos minoritários 
que tensionam esta produção de cidade em suas práticas e 
experiências, buscando compreendê-las como uma produção 
fragmentária de memórias e imagens, nomeadas por nós, por ora, 
enquanto “fragmento-mar”.

Para articularmos a ideia de fragmento, recorremos à literatura 
e ao cinema, não como gêneros literário ou cinematográficos, 
mas, sim, como prática, seja pela escrita fragmentária ou por 
montagens descontínuas – presentes tanto nos trabalhos do 
escritor Paul Valèry, como do cineasta Jean-Luc Godard, por 
exemplo. Isto nos faz pensar possíveis conexões e ativações 
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rizomáticas do fragmento, compreendido por nós enquanto um território, mas 
também um vetor de fluxos que nos permite uma outra experiência de cidade: 
“menor”, articulada com o pensamento de Gilles Deleuze e Felix Guattari; “lenta”, 
pensando com Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro; e pelas “memórias” e 
“imagens”, por intermédio de Georges Didi-Huberman e Walter Benjamin.

Ao tomarmos o deslocamento não-automotivo pelo mar como prática resistente, 
aparenta-nos razoável pensar nesta outra experiência de cidade que acontece nesse 
momento. Por exemplo: ao termos acesso à literatura sobre baías e imaginarmos as 
múltiplas entradas do que seria experienciar a velocidade de um barco sem motor 
(a memória terra firme; o deslumbre da paisagem por outro ângulo; a percepção 
de outros sentidos que não somente o visual, ao estar em contato com a brisa; os 
poucos ruídos; etc.). Pensamos, assim, numa dupla articulação, pois imagem e 
memória são referenciais. Contudo, salientamos uma intenção e um recorte para se 
pensar a cidade por meio de seus interlocutores, nos aproximando a uma ideia de 
“montagem” de experiências na cidade. 

Este fragmento, além de referencial, seria, ainda, temporal – um fragmento de 
um período específico daquela experiência – e espacial – um fragmento num 
determinado território: um espaço de fluxo criado pelo tanto movimento “menor” 
e “lento” do mar, quanto pelo movimento da memória e das imagens, sempre 
montadas e remontadas; inventadas e reinventadas.
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Caosgrafias cidade: 
como modo de experenciar-agenciar-narrar

A articulação que o Grupo de Pesquisa Modernidade e Cultura 
(GPMC) propõe para compor coletivamente as reflexões no 
CORPOCIDADE 4, inspira-se num modo de pesquisa-ação 
denominado Caosgrafias, concebido na trama imbricada dos 
termos experenciar-agenciar-narrar, no qual a experiência não é 
considerada fora do processo narrativo. Experiência e narrativa 
se instituem, assim, na própria relação, como agenciamento 
coletivo de enunciação (Deleuze&Guattari), espacialidades e 
temporalidades e dizeres formados em relações de movimento 
e repouso, poder de afetar e de ser afetado, individuações sem 
sujeitos que se presentificam nem instituem identidades sujeitadas, 
de onde podem emergir possibilidades micropolíticas do devir.

Esse modo de operar resulta da posição ético-estética do grupo 
por navegar no limiar entre ciência e arte, relacionando teoria, 
metodologia e prática nos atos de dizer-cidade por meio do 
agenciamento de múltiplas linguagens. A palavra “caosgrafia” surge 
da combinação da cartografia, com as noções de escritura e caos. A 
escritura, como proposta por Derrida, extrapolaria a fala e a escrita, 
incorporando qualquer possibilidade da linguagem, incluindo-
se a imagética, sonora, arquitetural, coreográfica. Aproximamos 
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a ela reconfigurações da prática da cartografia, na ideia do cartógrafo-antropófago 
(Suely Rolnik), capaz de absorver qualquer matéria ao buscar na hibridação, 
experimentação e improviso produzir com corpo e língua novos territórios. O caos 
entra na combinação enquanto campo aberto das possibilidades do devir, habitado 
por intensidades e afetos.

Na experiência cidade atual, produzida majoritariamente por discursos estratégicos, 
encontramos alteridade nos processos dominantes, nas bordas, nas zonas de 
sombra de seus fluxos, com potencial de produzir linhas de fuga para outras 
cidades. Entretanto, estes dizeres-cidade descontínuos não estariam envoltos em 
uma aura de pureza que os manteria imunes à feitiçaria capitalista. A produção de 
subjetividade ocorre em meio a fluxos em disputa, instaurando-se em processos de 
atualização incessante. Neste movimento, uns e outros, sujeitos e objetos em relação, 
são atravessados por novos acontecimentos que produzem paradoxos e exigem um 
contínuo reposicionar. Frente a isso faz-se necessário desconfiar de nossos  dizeres 
e ter precaução no âmbito da produção discursiva, ou seja, problematizar a própria 
linguagem enquanto campo de conflitos a ser permanentemente tensionado.

Nesse sentido, a proposta das Caosgrafias, enquanto modo operativo-reflexivo, é 
colocada ao grupo de estudo como uma possibilidade de jogo que se desdobra nos 
seguintes momentos:

1) Enrosco -  Definição coletiva de dispositivos mobilizadores, provocativos.

2) Derivas/catações - Derivas pela cidade, individuais ou coletivas, para coletar/
produzir fragmentos que constituirão matéria-prima ao jogo cartografia de afectos, 
podendo ser em forma de textos, desenhos, fotografias, vídeos, objetos, músicas, 
performances.

3) Tabuleiro -  Os fragmentos produzidos tornam-se peças para o jogo que consiste 
numa dinâmica interativa, buscando estabelecer conjunções/disjunções entre os 
fragmentos, constituindo uma cartografia.

4) Despacho - Elaboração de produtos formulados a partir da cartografia construída, 
em suportes diversos.  Sua transmissão pode recorrer a inúmeros meios, como 
audiovisual, material gráfico, instalação de estruturas não permanentes ou 
performances em espaço público.
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O trabalho que visamo debater será apresentado em formato 
oral e complementado por ensaio fotográfico que apresentará 
os resultados de um percurso guiado por trechos urbanos de 
diferentes escalas de interferência sensorial na Pedra do Sal 
–Morro da Providência, RJ. Trabalharemos com o conceito-
chave ‘empatia espacial’, conceito atualmente em discussão pelo 
Laboratório de Pesquisa Arquitetura, Subjetividade e Cultura - 
LASC.

Segundo Hoffman (1981), empatia é a resposta vicária a outras 
pessoas, ou seja, uma resposta afetiva apropriada  à situação 
de outra pessoa, e não à própria situação. O termo foi usado 
pela primeira vez no início do século XX pelo filósofo alemão 
Theodor Lipps (Apud Jahoda, 2005) “para indicar a relação entre 
o artista e o espectador que projeta a si mesmo na obra de arte 
contemplada”.

No curso dos debates filosóficos sobre Estética, ainda no final do 
século XIX, Robert Vischer introduziu o conceito de Einfühlung. 
Subsequentemente, Lipps estendeu o conceito do campo da arte 
para o da compreensão interpessoal e as relações proporcionadas 
pelo que chamamos de experiência espacial. Enquanto Lipps 
tratava Einfühlung como similar à noção consolidada de 
‘simpatia’, Edward Titchener, na América, acreditava que o termo 
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tinha outra conotação e assumiu de vez a tradução por ‘empatia’ (Eisenberg, N; 
Strayer, 1987).

De forma análoga à Titchener, nossos estudos demonstram que a ideia de uma 
‘empatia estética’, é um veículo para definir o que cunhamos de ‘empatia espacial’: 
quando estamos predispostos a engajar em determinado espaço por conta das 
condicionantes psicológicas e sensoriais que são ativadas em contato com ele e 
com a coletividade. 

Da mesma forma que para Lipps (Op.cit) a empatia estética se relaciona ao artista 
e ao espectador, na empatia espacial há um processo de identificação do indivíduo 
com a ambiência do lugar.  Lidando com a ideia de coletividade das ambiências, mas 
buscando – ao passo do desenvolvimento de tal conceito – os registros individuais 
na predisposição a determinados lugares, adotamos uma ferramenta de apreensão 
visual instantânea, a fotografia. Não como registro do objeto ou do momento, mas 
como expressão de uma sensibilidade da alteridade e uma narrativa sensorial que 
não se restringe ao ‘olho’.

Bavcar (2003), fotógrafo esloveno cego desde os 10 anos de idade, ao manifestar 
seu sentimento de estar-em-casa quando visitava a cidade do Rio de Janeiro, 
comentou “(...) parece-me natural que o Cristo espere às portas da cidade numa 
colina, observando o panorama das comédias e tragédias”. Este estrangeiro se 
reconheceu na cidade devido ao cenário criado pela sua experiência sensorial com 
o lugar, através do qual se sentiu convocado por este Outro. A alteridade refere-
se, assim, às forças simbólicas presentes e constitutivas dos lugares que acionam 
sentimentos de pertencimento.

Baseados nesta premissa, e buscando um eixo de articulação para nossos debates, 
Acreditamos que as análises de imagens ‘aprisionadas’ em determinado formato, 
tempo e situação (a fotografia espontânea) conseguirão trazer à tona o maior 
desenvolvimento do conceito e uma gama de possibilidades narrativas para o mote 
oferecido aos praticantes: “você se vê onde?”, ferramenta que apresentaremos no 
evento em questão.
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Presenciando ausências: novas formas de crítica 
e co-autoria entre diretora/participante e 
participante/espectadora

Uma co-autoria entre Verusya Santos Correia e Laurelann Porter 
sobre o Festival de Dança de Itacaré.

Boaventura de Sousa e Santos escreve na sua obra de uma 
Sociologia das Ausências para ajudar explicar condições 
neocoloniais no Sul Global e a maneira em que estruturas 
dominantes ativamente produzem povos subalternos como 
ausente ou invisível. Ele delineia cinco lógicas que dominam 
povos colonizados: a monocultura do saber, a monocultura do 
tempo linear, a lógica da classificação social, a lógica da escala 
dominante, e a lógica produtivista. Neste artigo, utilizaremos esta 
Sociologia das Ausências como uma lente teórica para ajudar 
explicar as condições em que o Festival de Dança de Itacaré foi 
produzido e tem sido desenvolvido. 

Como uma parte desta análise também colocaremos o foco 
nas potências e possibilidades de outros modos de existir. De 
importância particular é a relação entre o festival e a comunidade 
quilombola de Porto de Trás onde o festival foi apresentado. 
Santos pede aos acadêmicos para resistir ao impulso de tentar 
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visualizar o futuro utilizando o mesmo poder cognitivo que vem do Norte Global.  
Ele prefere que fiquemos atentoa ao presente no que ele chama uma dilatação do 
presente e uma contração do futuro. Assim podemos começar a entender como 
atos de resistência sutis já estão acontecendo no lugar da pesquisa. A diretora 
do Festival de Dança de Itacaré, Verusya Santos Correia e a pesquisadora de 
performance e etnografia, Laurelann Porter estão entrando neste projeto como co-
autoras num ato de testemunhar com compromisso.
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Duas pessoas que partiram de lugares diferentes: um da 
antropologia com as questões das feiras e as redes que são 
criadas; outra da arquitetura e do urbanismo com o interesse 
pelos vazios, seus usos, e a imagem do abandono; mas que se 
encontram no interesse pela alteridade na cidade contemporânea 
e por uma experiência etnográfica neste lugar: uma feira móvel 
no estacionamento São Raimundo. 

Associadas ao atraso, à impureza, à não civilidade, à desordem 
e à marginalidade, as feiras fixas de Salvador tornaram-se objeto 
contínuo e sistemático de intervenções pelos poderes públicos 
locais ao longo do século XX (PAIM).  Registrada por Milton 
Santos na década de 1950, a Feira Dois de Julho foi convertida 
em feira móvel na década de 1970 no contexto de uma série de 
intervenções urbanísticas de remodelamento da cidade sob 
o ideário desenvolvimentista e regidos pelos princípios do 
urbanismo modernista. 

As feiras móveis aparecem com natureza “disciplinar” 
(FOUCAULT), como ação de controle sobre o espaço e sobre o 
corpo, na medida que, em substituição à feira Dois de Julho, a 
rede de feiras móveis instaura-se na cidade com dias, horários 
e códigos de conduta pré-determinados legalmente, dentre 
as quais a feira São Raimundo, localizada no estacionamento 
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situado no sopé da Igreja São Raimundo e às margens da Avenida Vale dos Barris, 
Centro Antigo de Salvador (CAS), com as estruturas montadas às sextas-feiras e 
desmontadas aos sábados.

Observamos que o estacionamento onde a feira é montada, planejado para carros, 
logo, espaço de passagem, um vazio no meio do centro antigo da cidade, além 
do sábado, dia de feira,  é apropriado pela vizinhança, seja para o “baba”, onde o 
estacionamento se transforma num campo de futebol, seja para aniversários e 
festas, ou por mulheres tomando sol, ou por usuários de drogas. Notamos que desde 
2012, inicio da gestão de ACM Neto, a prefeitura, na tentativa de coibir esses usos 
e assim proteger o estacionamento enquanto um vazio abandonado, realizou uma 
série de reformas no local, principalmente no muro que circunda o estacionamento, 
constantemente perfurado pelos sujeitos que resistem em recriá-lo.

Não distante dessas ações, em 2013, a prefeitura retira São Raimundo da lista 
oficial de feiras disponível em seu site. No ano seguinte, o espaço onde é realizada 
a feira, por meio do projeto de Lei 121 enviado à Câmara pela Prefeitura Municipal 
em 2014, foi “desafetado”, fato que o torna disponível para venda e que põe em 
risco a manutenção, não somente da feira no local, como daquele “vazio” como 
espaço público, na medida que nega as práticas existentes ali, seus dissensos, sua 
existência.

A partir deste quadro, propomos a articulação de uma “experiência etnográfica” na 
feira São Raimundo, desde o momento da montagem das estruturas para a feira, na 
sexta-feira, à sua desmontagem, no sábado. Através desta experiência levaremos 
para o ambiente acadêmico as “afetações” mobilizadas e desencadeadas por nós, e 
em nós, naquele espaço.
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Devir e desejo

A produção fotográfica baseia-se no conceito de street 
photography, onde o espaço social, presente na imagem 
mental formada pelas lembranças, acaba por estabelecer locais 
na paisagem urbana com os quais o indivíduo se relaciona 
e a partir dos quais constrói a sua própria identidade social. A 
fotografia é colocada como a eternização da relação pessoal com 
um momento de um espaço sempre mutável. Sendo quesito 
essencial no resgate e na inserção de nós em nós mesmos e no 
meio em vivemos. Com isso temos essas identidades formadas 
a partir de experiências únicas, onde cada interação faz parte de 
uma relação individual com a cidade.

O uso da fotografia por meio do ensaio proposto busca retratar 
a formação da identidade feminina dentro do espaço urbano, 
mostrando o corpo da mulher como extensão da cidade onde, 
para a fruição de desejos é necessária a transformação. Mostra-se 
a relação do desejo feminino em vir a ser, tornar-se parte esse meio 
urbano que observa e que ainda a exclui e isola como membro 
da sociedade. Em contraste, temos o desejo da cidade - mutável 
e orgânica - como a própria alma feminina, em transformar a 
mulher em parte inerente de si. Temos o “devir-cidade” e o “devir-
mulher” como um único conceito de transformação desse desejo, 
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onde o tornar-se mulher depende do tornar-se cidade e transformar-se em parte 
uma da outra.

Dessa forma, a fotografia é utilizada como meio que relaciona, de forma etérea, o 
corpo feminino com o espaço da cidade, criando cenários e contando suas histórias 
e desejos através a narrativa imagética.

Essa relação é feita ao sobrepor o corpo feminino e a imagem da cidade, 
transformando-os em camadas que se complementam e interagem através de 
uma só linha narrativa. Utilizam-se as texturas da urbe que se mesclam ao corpo 
feminino transformando este corpo no próprio espaço urbano, transformando 
mulher, sociedade e cidade em uma única imagem.

Para isso, será utilizada a técnica de dupla exposição fotográfica, onde em cima 
da imagem do corpo da mulher, fotografado no contexto de observadora de 
um espaço do qual não faz parte, é acrescentada a paisagem urbana, que torna-
se textura própria da mulher, como uma segunda pele que faz parte da mesma, 
transformando o corpo feminino no próprio corpo da cidade.

Como resultado temos a imagem como forma de demonstrar a relação entre corpo 
e arte, entre corpo e cidade e entre objeto de estudo e a relação social estudada 
através do olhar do fotógrafo.

153



154

AlteridAde. imAgem . etnogrAfiA

Neste argumento, pretendo articular os temas: alteridade, 
imagem, etnografia, a partir da experiência como pesquisadora e 
coordenadora da Frente Cultura de Rua, no Programa de Pesquisa 
e Extensão Cidade e Alteridade, da Pós Graduação da Faculdade 
de Direito da UFMG. O programa tem como temas centrais a 
convivência multicultural, a justiça urbana e o direito à cidade. Na 
Frente, o tema central é a ocupação da cultura de rua na cidade 
de Belo Horizonte, principalmente aquela que ocupa os muros, 
dentre elas, mais intensamente a pixação, expressão que mais nos 
tomou tempo de leitura, pesquisa-ação e etnografia, desde meados 
de 2011.

Durante o contato intenso com os pixadores de BH, que se dá em 
seus pontos de encontro e lazer na cidade, as chamadas reús - que 
alguns chamam de réus, na rede social, nas páginas e nos chats - 
foi possível conhecer Cripta Djan, de São Paulo, além de conhecer 
um dos lugares de encontro dos pixadores, e, em 2013, tive um 
primeiro contato com a pixação baiana. 

Após o Seminário Derivas e Memórias da Pixação, realizado 
na UFBA em 2013, escrevemos um texto juntos, eu e um dos 
pixadores que me assistiu na ocasião, sobre a relação do pixo 
com o patrimônio. No texto, algumas perguntas minhas sobre o 
assunto e um texto entrecortado por suas respostas, entre elas o 
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título, uma frase dele: “Eu não sou ruim. Eu não sou bom. Eu simplesmente pixo.”

A partir da imagem, fotografada pela também soteropolitana Nara Gentil, do 
monumento do Campo Grande, pixado pelo sistema 163, mais ou menos no 
período do evento na UFBA, tecemos, eu e Dirt, o texto-conversa, que apontava 
inclusive para a moralidade envolvida no modo como o regulamento urbano lida 
com a pixação e sua total espontaneidade e ética transgressora. 

No seminário em Salvador, Scank, que é baiano e um dos pixadores que compunham 
as mesas, foi questionado sobre pixações no patrimônio. Ele respondeu que não 
tem compromisso com as fachadas tombadas, construídas por seus ancestrais, 
que nunca puderam se apropriar daquilo para o qual carregaram muitos sacos de 
cimento. 

Retorno a Salvador, para passar alguns dias com Scank e com Dirt, em 2014. 
Pude conhecer alguns traços próprios da pixação baiana, assim como  notar algo 
comum a outras capitais do Brasil: a pixação constitui uma alteridade em relação 
a diversos aspectos, como em relação a paisagem imposta pela regulação urbana, 
à propriedade, à sensação de segurança, ao tombamento do patrimônio, além 
de subverter também a linguagem, a comunicação, interpondo o enigma entre a 
expressão e seu espectador. 

Uma página e um site de alguns pixadores da geração mais atuante soteropolitana, 
estabeleceram parceria com a Frente,  com a sua vertente de pesquisa ação. O site 
traz a frase “Quem tá vivo corre o risco”, que traz uma articulação fundamental à 
linguagem da pixação: a articulação da vida com a escrita.

Quem tá vivo, não remete apenas ao sobrevivente, mas àquele que quer viver. 
Correr o risco é também metáfora do próprio ato de assinar os muros.
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Compartir una experiência puede ser una ocasión para poder 
armar cruces intersubjetivos entre las personas, poder compartir 
es poder poner en común para poder abrir caminos colectivos, 
participativos y democráticos.

Bajo estas intenciones es que surge esta propuesta: 

Viaje a la ciudad de san pablo desde argentina, porque debía 
cumplir con una beca de investigación en una institución, pero 
al llegar descubro y doy cuenta de que a veces las coyunturas 
circunstanciales de las sociedades, a nivel regional/mundial 
pueden hacer que las intenciones que uno propone deriven en 
otras.

La universidad estaba “en greve” y por lo tanto, mi propuesta de 
trabajo para esa institución estuvo recortada, ante ese imprevisto, 
decido aprovechar extender mi proyecto a la ciudad misma, el 
tema anclaba perfecto ya que fui a hacer investigaciones sobre el 
tema “arte y ciudad”. Salí de la Usp y me encontré derivando en una 
ciudad que conocía poco. San Pablo es especial para estas cosas, 
siempre ofrece múltiples opciones de cómo llegar a un punto. 

A esta situación se le agrega un detalle, me habían enviado a San 
Pablo en medio de la copa do mundo. 

MARÍA GABRIELA DE LA CRUZ
Univ. La Plata (Argentina)
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Guy Debord en su texto Teoría de las Derivas plantea, entre los procedimientos 
situacionalistas y como una técnica de paso, al desplazamiento como si fuera objetivo 
de dejarse llevar por las demandas del terreno y por los encuentros que, a partir de 
esta acción, puedan generarse.

A través de la realización de una cartografía de esta experiencia, con escritos, 
anotaciones, guías, personas encontradas, fotos, entrevistas, videos recorreré las 
micropolíticas universitarias en ejercicio, el disparador mundial de fútbol como 
potencia de producciones artísticas y estéticas, las problemática política en el contexto 
de disfrute y espectacularización, el encuentro con artistas: Muntadas, Regina 
Silveira y Mónica Nador, la convivencia portuñola en éxtasis de internacionalismos, 
los desplazamientos de intereses individuales a lo plural, los nacionalismos de fiesta, 
la expansión de las fronteras dinámicas barriales, regionales, internacionales, serán 
algunos nodos que intentaré desplegarlos.
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Esta articulação é fruto das reflexões que a autora vem fazendo 
em torno de sua pesquisa de doutorado, em especial do trabalho 
de campo.  O objeto da pesquisa são as agrovilas dos projetos 
de assentamento de reforma agrária implantados na Bahia pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
entre 1985 e 2010. 

Observando-se o processo histórico de luta dos camponeses por 
terra frente a um cenário extremamente desfavorável a estes, já que 
a Bahia tem um alto índice de concentração de terras acompanhado 
por práticas de grilagem e violência, parte-se da premissa de que os 
camponeses são agentes que expressam das mais diversas formas 
(organizadas ou não) seu ímpeto de resistência. Resistência esta 
não só em relação à questão agrária, mas, principalmente ao não 
enquadramento aos padrões sociais vigentes. Políticas de inserção 
da agricultura familiar nas cadeias produtivas, de infraestruturação 
de espaços rurais com parâmetros urbanos, de disponibilização 
de educação não estruturada à realidade camponesa, ou, 
simplesmente a ausência de ações mostram claramente que o 
que se pensa para os camponeses vem na tentativa de inseri-los 
numa perspectiva urbana, ou, num processo de negação a suas 
características essenciais.

No caso das agrovilas, que se constituem em núcleos urbanos 
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implantados no meio rural a partir de política pública, observa-se seu caráter 
de disciplinamento e controle e, quanto à vida cotidiana dos assentados, a 
fragmentação das relações de trabalho, familiares e sociais típicas do campesinato. 
Isto porque as agrovilas afastam o camponês do seu local de trabalho, submetendo-
os aos tempos e aos deslocamentos que a sociedade industrial vem submetendo os 
trabalhadores viventes nas cidades. Assim, para produzir em seu lote o camponês 
assentado necessita romper com hábitos tradicionais e criar novas rotinas de 
trabalho, adotar meios de transporte antes desnecessários e, se distanciar das 
formas familiares de produção, já que a os filhos tendem a estudar na agrovila e a 
mulher a dar suporte a estes. 

Estas colocações são fruto de vivências no campo, já que autora trabalha com a 
questão desde 1996 e, de debates realizados em espaços acadêmicos, principalmente 
no grupo de pesquisa Geografar vinculado ao Instituto de Geociências da UFBA. 
Porém, busca-se na pesquisa não simplesmente afirmar o que vem sendo acumulado 
nos anos de estudo da autora e, sim, partir para a descoberta da alteridade. Isto 
porque o outro é o agente da questão. Aquele que sente, age e pensa de forma 
diferente. Assim, projeta-se um trabalho de campo que consiga abranger novas 
descobertas, interpretações, sentimentos e percepções. 

Para se viabilizar a aventura de mergulhar numa realidade conhecida de forma 
estruturada, desconstruí-la e, posteriormente apreende-la a partir do outro para se 
criar novas sínteses, optou-se em utilizar os métodos da deriva e da insistência em 
projetos de assentamentos localizados no município de Vitória da Conquista.

Assim, para o Corpocidade 4 propõe-se o desafio de apresentar, na perspectiva 
da alteridade, narrativas que tentam transmitir fragmentos do modo de vida dos 
camponeses assentados e suas relações nas agrovilas, fenômenos contemporâneos 
e híbridos de espaços urbanos e rurais.
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Diante de uma nova compreensão do que pode ser a experiência 
urbana no século XXI, reconhece-se o potencial das tecnologias 
digitais e a maneira como essas podem afetar o espaço público e 
a experiência urbana. As atuais práticas de agregação social e os 
dispositivos de comunicação funcionam como suporte para uma 
reformulação no modo como os indivíduos estabelecem relações 
interpessoais e de experiências com a cidade, suas relações de 
alteridade e a construção da imagem e significados da cidade. 
Este artigo propõe uma discussão teórica para a introdução do 
conceito de experiência híbrida – cuja forma de apreensão e 
compreensão da cidade se inicia no meio digital e se realiza no 
espaço físico urbano.

O modelo tecnológico da sociedade da informação introduz 
uma nova condição, uma nova dimensão espacial que referencia 
não só o desenvolvimento dos processos culturais, como 
também a possibilidade de explorar novas formas de vivências 
e de experiências urbanas. A cidade contemporânea passa a ser 
definida por territórios físicos e digitais, o que permite pensar no 
surgimento de um espaço híbrido, onde além dos espaços físicos o 
indivíduo habita também espaços digitais. Para a construção deste 
aporte teórico serão abordados alguns conceitos que suportam 
a noção de experiência híbrida. Para tanto serão trabalhados os 
conceitos de território, rizoma e agenciamento através de Gilles 
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Deleuze e Félix Guattari, como fundamentação para a compreensão dessa nova 
possibilidade de experimentação e construção de significados da cidade.

A partir da noção de experiência híbrida, surge, enquanto objeto de estudo, a relação 
dos coletivos urbanos, entendidos aqui como um novo modelo de organização 
social, que utiliza a internet como plataforma e substitui protestos por intervenções 
criativas, com a experiência errática da cidade. Os coletivos urbanos se organizam 
de forma voluntária utilizando as tecnologias de informação e comunicação como 
instrumento de articulação para mobilizar cidadãos, mudar o cenário da cidade 
e, a partir de ações específicas no espaço público, gerar uma experiência estética 
que constitui uma narrativa afetiva e transforma a relação do sujeito com o espaço 
urbano.

As tecnologias possibilitam novas formas de experiência e determinam novas 
narrativas da cidade. Os agenciamentos propostos pelos coletivos urbanos 
integram os espaços digitais e físicos e demonstram o crescimento de conexões 
espacial e temporalmente através dos meios digitais. Hoje, a noção que cada sujeito 
constrói sobre a cidade é feita de maneira coletiva, uma vez que as tecnologias 
digitais permitem a construção de narrativas compartilhadas e em permanente 
construção. A ideia de uma cultura pautada na convergência tecnológica transforma 
a experiência urbana e as relações de alteridade, constituindo o que entendemos 
como experiência híbrida.
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AlteridAde. imAgem . etnogrAfiA

Cidades na cidade: a construção social da 
periferia urbana em uma cidade de porte médio

Esta proposta intenta apresentar resultados de um trabalho 
etnográfico sendo realizado em um bairro de uma cidade de 
porte médio do Estado do Rio de Janeiro. A proposta destaca os 
diferentes arranjos sociais  constitutivos de um lugar classificado 
como periférico. Através de uma imersão no universo estudado 
fora notado um modo singular de lidar com as situações sociais 
que são apresentadas, sejam elas relativas à construção de casas, 
pavimentação urbana e inacessibilidade aos principais serviços 
urbanos.

É importante ressaltar que o bairro apresentado é considerado 
periférico da cidade por ter uma ocupação tardia em relação a  
sede do município. Ele está situada na área urbana da cidade de 
Campos dos Goytacazes, na margem esquerda do Rio Paraíba 
do Sul, área considerada periférica e violenta em relação ao lado 
direito.  O birro  passou por diferentes processos migratórios. No 
primeiro momento, na década de 1920, recebeu trabalhadores 
do corte da cana, pois como o local recebia um grande fluxo de 
trabalhadores que esperavam a condução até a lavoura, acabou 
se desenvolvendo como local de comércio e moradia destes. Nos 
anos de 1960, o bairro passou a receber outros migrantes, no caso, 
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os oriundos da área rural do município. Após os anos 2000, o entorno do bairro 
recebeu conjuntos habitacionais, o “Morar Feliz”, que deu uma nova configuração 
ao lugar.

Mediante ao que fora destacado até o presente momento, pode-se firmar que o 
citado lugar sofrera transformações que foram importantes para a constituição 
deste como periferia em relação aos bairros situados na margem direita da área 
urbana do Rio Paraíba do Sul. A noção de periferia aqui será discutida como uma 
categorização moral, portanto, será demonstrado como esta noção é a construção 
de um outro indesejado, sobretudo, quando há  proximidade física e afastamento 
moral.
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Este trabalho promove uma reflexão sobre representações 
urbanas e culturais da favela Aglomerado Santa Lúcia (BH) diante 
do direito à cidade através de trabalhos selecionados do morador 
e artista plástico Pelé. Pesquisando painéis de rua atualmente 
já inexistentes e quadros com representações de paisagens e 
transformações da vida cotidiana, familiar e comunitária do lugar 
estas obras são analisadas do ponto de vista e impressões do 
próprio artista e de entrevistas históricas com diversos moradores 
locais. Ao final, contrapõe-se as visões e o diálogo estabelecido 
num determinado contexto com a situação atual da localidade de 
remoções habitacionais e reurbanização.

RODOLFO NAZARETH
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Cenografias precárias

“Existe um desejo que favorece  a contínua invenção, produção, 
destruição e recriação das conexões entre subjetividade e 
metrópole na constelação móvel e flutuante  da experiência 
cotidiana (...) tudo o que é dado pode ser reinventado diminuído 
ou aumentado (...) cada indivíduo pode elaborar e produzir a sua 
visão autônoma do mundo”. (CANEVACCI, 2013)

Proposição:

Composições efêmeras criadas por errantes e nômades 
socialmente marginalizados emergem diariamente em 
calçadas, em bancos de praça, debaixo de viadutos, em nicho 
de edifícios, em terrenos baldios, portas de bancos, debaixo ou 
sobre de marquises de ônibus, coladas a monumentos e em uma 
multiplicidade de espaços públicos inusitados. 

A singularidade destas intervenções públicas é enunciada pelas 
localizações, pelo uso criativo de diferentes materiais que lhe dão 
suporte e pelas redes que se estabelecem estrategicamente com 
o entorno. 

Revidando a semiótica urbana e contradizendo o discurso do 
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mercado imobiliário essas composições interferem ativamente na paisagem da 
cidade problematizando-a. 

Penso que apropriações subversivas de territórios dominados pelo mercado, pelas 
normas urbanas e pelo Estado também ensejam nessas áreas de tensão e resistência 
invenções e experiências compositivas de ordem estética. 

A subversividade destas composições afronta as estruturas previsíveis e faz emergir, 
do impessoal e do precário, modos inauditos de ocupar e co-inventar cidades. 

Para descobrir estas composições singulares que não cessam de brotar de forma 
efêmera nos núcleos urbanos das grandes cidades optei pelo método das derivas 
urbanas (DEBORD, 2006) e da etnografia ubíqua (CANEVACCI, 2013). 

Desse modo foram registadas nas três cidades investigadas: Berlim, Rio de Janeiro 
e Salvador imagens destas intervenções produzidas pela inventividade de nômades 
e errantes urbanos em meio às tensões impostas pela estrutura totalizante imposta 
pelo Estado, pelo capitalismo e pelo urbanismo contemporâneo.  

Desta cartografia híbrida, experimental e em processo quem sabe emerjam novas 
percepções da cidade, mapeamentos livres, percursos inusitados ou territorialidades 
efêmeras talvez estimuladas por esta videoinstalação.
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A onda de protestos ocorrida em junho de 2013 no Brasil tiveram os 
megaeventos (Copa do Mundo/Olimpiadas) como catalizadores 
da reunião de descontentamentos relativos à insatisfação da 
qualidade da vida urbana, promovendo - ainda que de maneira 
efêmera - uma unificação que militantes, organizações populares 
e setores dos movimentos sociais lutavam há algum tempo. 
A forma como se deu esse processo revelou que a produção 
de megaeventos e a conseqüente transformação das cidades 
brasileiras não se dá de forma pacífica. A cidade é uma arena 
de disputa entre diversos grupos sociais (uns mais fragilizados 
que outros) em que diferentes discursos sobre sua construção se 
confrontam, ganhando corpo tanto em uma dimensão discursiva 
quanto material. 

O urbanista Carlos Vainer (2013) argumenta que vem sendo 
conduzida a instauração de uma cidade de exceção, a cidade em 
que a regra caduca sempre que se faça uma negociação entre 
Estado e capital privado. Para a realização do Mundial de 2014, 
famílias foram removidas, favelas foram militarizadas, população 
em situação de rua foi violentamente oprimida e manifestantes 
foram criminalizados. Foi sancionada ainda a Lei Geral da Copa 
(Lei nº 12.663/2012), que flexibilizou a legislação nacional e criou as 
chamadas zonas de exceção - perímetros de até dois quilômetros 
ao redor dos estádios -  nas cidades-sede e que representou para 
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muitos um fator emblemático do controle exercido pelo capital privado - no caso 
a FIFA - sobre as cidades e o Estado em detrimento dos direitos de seus cidadãos. 
Esses territórios de exceção foram um dos principais focos de grande parte das 
manifestações. Quase que a materialização das interdições durante o estado de 
exceção, adentrá-los passou a ser um dos principais objetivos.  

Pouco mais de um ano após os protestos seria possível descobrir rastros, 
apagamentos, camadas, e barreiras advindos dessas manifestações? Que 
transformações espaciais são fruto ou reações dessas ações? Que inscrições foram 
impressas na memória do lugar?

Para o Corpocidade 2014 o coletivo Trinca propõe a partir de uma etnografia 
espacial, a leitura do ambiente usando os “rastros” culturais nele inscritos. Será 
produzido um diário de bordo associado a uma cartografia ao longo dos territórios 
que se estabeleceram, tanto pelas interdições da FIFA e suas zonas de exceção 
quanto pelos próprios manifestantes durante os protestos. Além do mapeamento da 
memória deixada pelas manifestações no lugar, será levantado para o diário através 
de livros, sites, dossiês elaborados por movimentos sociais, relatos, impressos e 
redes sociais informações sobre desapropriações, remoções, empreendimentos, 
população de rua, camelôs, unidades de policiamento, a construção da Arena Fonte 
Nova, perímetros de segurança no entorno do estádio, presos políticos, os novos 
corredores viários e os instrumentos de planejamento urbano municipal da cidade 
de Salvador que tiveram como argumento a Copa do Mundo.
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A apresentação que proponho visa oferecer alguns elemento 
empíricos que contribuam na compreensão da complexidade da 
chamada experiência urbana. As reflexões emergem de dados 
produzidos por uma pesquisa etnográfica realizada em agosto de 
2014 na Praça da Piedade, localizada no centro antigo da cidade 
de Salvador, cujo objetivo era detectar e entender os usos da 
praça por aqueles que a freqüentam de forma sistemática. Longe 
de querer propor uma tipologia dos usuários da praça ou uma 
apresentação do perfil sócio-econômico dos mesmos, o que me 
propunha na pesquisa era penetrar na vivência das pessoas nesse 
espaço público. Foi uma pesquisa sobre experiência urbana.

Entretanto, o que se denomina de experiência urbana refere-
se, de fato, a diversos fenômenos, a depender do autor que 
a conceitua: percursos infinitos, mobilidade, liberdade; 
teatralização, aparências, máscaras; olhar, indiferença; rua, 
multidão; anonimato, atitudes blasés; palavra, contatos, 
negociação, participação; encontro, alteridade, diferenças; 
inesperado; convívio, coexistência, co-presença; tempo, lentidão; 
ou, insegurança, confusão, perigo; velocidade; empobrecimento, 
expropriação, domesticação da experiência etc. 

É possível que a experiência urbana seja isso e/ou aquilo, em tal 
tempo ou em tal cidade, em tal canto ou sob tal ângulo (de perto e 
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de dentro ou de cima e de longe). Minha intenção não é dizer o que ela é, mas falar 
da experiência de pessoas concretas na Praça da Piedade, a partir da minha própria 
experiência nela, entendendo por experiência uma vivência ativa no mundo de 
fato. Não partirei, pois, de definições prévias, de conceitos ou representações sobre 
o que é uma praça ou o que é a experiência nela. O que direi sobre as experiências 
urbanas na Piedade advém do que vivenciei nela (ouvindo, vendo, sentindo, enfim, 
percebendo) ao longo do meu trabalho de campo.

A narrativa sobre as experiências urbanas na Piedade não seria justa /adequada/
conveniente se ela não outorgasse o devido valor às anotações de campo que, 
basicamente, reproduzem falas e ações das pessoas com as quais interagi. Mas 
elas não podem se confundir com o próprio relato, que é meu. Assim, a narrativa 
alternará dois tipos de textos que correspondem a dois tempos diferentes, que 
por sua vez correspondem a dois tipos de percepções diferentes: o tempo em que 
estive lá, vivenciei e anotei e o tempo em que escrevi em casa, refleti, selecionei, 
relacionei, lembrei.
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A proposta de articulação aqui apresentada é a exposição 
dos primeiros experimentos gráficos realizados no projeto 
de mestrado em curso na FAU-USP, com o apoio da FAPESP, 
“Cidade Nômade - Inter-relações entre cartografia tradicional 
e psicogeografia na cidade de São Paulo”. Este trabalho retoma 
a noção de psicogeografia (cunhada pelo escritor francês Guy 
Debord) para criar mapas – entendendo os mesmos como 
narrativas errantes - a partir de “entrevistas passo”, método 
passional objetivo criado neste projeto para a construção de 
situações na cidade. Esta experiência consiste em caminhar com 
o outro sendo levado pelas demandas de sua psicogeografia 
enquanto se conversa sobre a paisagem, para posteriormente 
transformar esta vivência em mapa. A lentidão aqui é a maior 
qualidade do experimento, é o que gera a paisagem, engendra as 
buscadas situações. Com esse trabalho buscamos refletir sobre 
as possibilidades gráficas/ artísticas de uma  criação cartográfica 
lírica e lúdica, e a potência destes dispositivos como disparadores 
de reflexões e experiências individuais e coletivas no espaço 
urbano. Acredita-se que esta discussão se encontra num âmbito 
transversal entre a arte, o design, a arquitetura e o urbanismo.

VÂNIA MEDEIROS
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Proyecto artístico: aguas urbanas en red: 
gato, carnaval y regimiento

Tres nodos de acción.

Palabras claves: proyecto etnográfico, calle, arroyo, señalamiento, 
recolección de datos, registro fotográfico.

El presente trabajo tiene como ejes articuladores el arte, la ciudad y el 
río, lineamiento seguido por nuestro grupo de investigación desde la 
inundación del 2 de  Abril de 2013 que se sucedió en la ciudad de La 
Plata, lugar donde residimos. 

La propuesta artística vincula la acción en contexto, la ciudad y el río, 
con el concepto del artista como etnógrafo. Planteamos un recorrido 
etnográfico de los arroyos el Gato, Carnaval y Regimiento, este 
último atravesaba el casco urbano, hallándose actualmente dentro 
del   sistema de desagües subterráneos. Con el objetivo de observar 
cada uno de estos espacios físicos, los cuales están próximos a los 
lugares en donde habitamos las tres integrantes de este grupo 
Virginia Chiodini, Graciela Galarza y Nazarena Mazzarini, que por 
otro lado, están en distintas localizaciones de la ciudad. 

Uno de los arroyo se encuentra entubado, es por esto que se realiza 
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una marcación/señalamiento con la frase “POR AQUÍ PASA UN ARROYO”,  por el 
lugar en donde corre subterráneamente el mismo. En el recorrido  se entrevistará a 
quienes transitan por el lugar preguntándoles si ellos sabían que por ahí pasa un arroyo.

Ficharemos cada uno de los arroyos, destacando las  características morfológicas, 
físicas, biológicas, químicas, geográficas, entre otras particularidades en el recorrido de 
cada uno de ellos.

Realizaremos una recopilación y muestreo de la tierra, del agua, de los residuos, de 
la manera de habitar, de  las especies de flora y un análisis detallado de cada una 
de las muestras de agua. Sabiendo que cada uno de los recorridos, arroyos, tienen 
características y particularidades diferenciadas.

Planteamos una obra que intenta recomponer el mapa cognitivo de nuestra ciudad, en 
relación a las maneras de alojarnos y de ser en el espacio. Nuestra experiencia vivencial 
individual y grupal en relación a los arroyos y la cartografía nodal que se desprende de 
la misma, vinculada a la construcción cultural en relación a la naturaleza. 

Hal Foster, en su libro “El retorno de lo real” plantea que en el arte contemporáneo se 
ha desarrollado y se ha avanzado en  las investigaciones en cuanto a los materiales del 
medio artístico, relacionándolo, a este, con las condiciones espaciales de percepción. Las 
prácticas, las subjetividades que se suceden en el territorio, la calle, el río se transforman 
en redes discursivas. El artista se vincula con la acción a través de la marcación, la 
recolección y el reconocimiento del espacio y, a la vez, se vincula identitariamente a la 
comunidad que releva, ya que en definitiva es al lugar al que pertenece.

De esta manera observar, pensar, recorrer, describir, interpretar y conocer a los arroyos 
nos permite visibilizar lo acontecido el 2 de Abril en la inundación que ocurrió en La 
Plata, que por otro lado no tenía precedentes en cuanto a su intensidad y desastre. En 
nuestro rol de artistas etnográficos, nos posibilita vinculamos socialmente a través de 
la reflexión artística sobre la inundación.
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Inocência e reflexividade: ou notas sobre 
as construções narrativas da História 
da arquitetura e do urbanismo

Em 2009, o consagrado escritor e  prêmio Nobel de literatura 
Orhan Pamuk, autor entre tantas obras de Meu nome é vermelho 
e Istambul, realizou uma série de conferências em Harvard, se 
perguntando sobre suas relações com a memória e a forma de 
tentar narrá-la no romance. Em outras palavras, ele se perguntava 
sobre seu próprio fazer como escritor. Publicadas em inglês e em 
francês as conferências ganharam o título O romancista ingênuo 
e o romancista sentimental, fazendo referência a um ensaio de 
Friedrich Schiller Da poesia ingênua e sentimental (1795-1796)  
que serviu de ponto de partida para o escritor turco em suas 
meditações.

Alertando que  o termo sentimentalisch utilizado por Schiller 
deveria ser tomado em  uma acepção diferente daquela  de 
“sentimental”-  do inglês e do francês (e poderíamos também 
incluir do português) - Pamuk mostra que o autor alemão 
designava com a palavra um estado de espírito distante tanto 
da simplicidade quanto do impacto imediato da natureza e de 
cenas naturais ou históricas que se acabava de observar com 
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certo estranhamento, tema tão frequente naquele século XVIII nas impressões de 
viagens. Tratar-se-ia, portanto, de um estado de espírito próprio das situações de 
viagem e que se vê, assim, tomado e (co)movido pelas próprias emoções e reflexões. 
Pode-se acrescentar que seria um sentimento ao mesmo tempo enredado e tecido 
em e com algo mas separado dele, e,  nestes termos, flutuante, em trânsito, atópico.

O pequeno livro de Pamuk, talvez bem mais do que suas memórias sobre Istambul, 
é um convite a um exercício de desnaturalização das práticas também dos que 
pensam e escrevem sobre cidades e história. Suas conferências ou o ensaio de 
Schiller permitem, em paralelo à poesia ou ao romance, se  perguntar: qual a parte 
de inocência e de reflexividade que se mobiliza quando se escreve sobre formas 
arquitetônicas, sobre projetos urbanísticos que construíram paisagens urbanas 
inteiramente novas ou quando se discorre sobre ruas e parques?  O que se quer 
evocar quando se elege como objeto de estudo as interações individuais e coletivas 
que se processaram nas cidades ou as suas formas? Como as memórias e emoções 
do historiador  se imiscuem em tantas outras memórias e experiências passadas? 
Como ele organiza o tempo e de que modo? O que buscam rememorar os textos 
que se dedicam à história das cidades, da arquitetura e do urbanismo? O que é 
narrar?
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Montagem urbana

“Método deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada a 
dizer. Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me 
apropriarei de formulações espirituosas. Porém, os farrapos, os 
resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única 
maneira possível: utilizando-os.”  Walter Benjamin

Para articular Memória, Narração e História, proponho usar a 
ideia de montagem urbana: um processo de montagem como 
forma de conhecimento das cidades e do urbanismo. Um tipo de 
conhecimento específico e complexo é operado pela montagem 
que mistura, entre outros, “documentos” históricos e narrações 
mneumônicas e/ou imaginárias, todos aqui considerados como 
narrativas. Parto da ideia de montagem como ela foi praticada por 
alguns teóricos nos anos 1920-30 – entre eles Georges Bataille, 
Walter Benjamin e Aby Warburg – e, mais recentemente, pela 
discussão levantada sobre o tema pelo historiador da arte e professor 
(da chamada antropologia visual), Georges Didi-Huberman. Como 
pensar um conhecimento da cidade e do urbanismo a partir dessa 
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ideia de montagem? Como essa ideia de montagem no campo da arte e da cultura, 
que podemos encontrar, por exemplo, na revista de vanguarda Documents editada 
por Bataille ou ainda no famoso Atlas Mnemosyne criado por Warburg, poderia 
nos ajudar a problematizar a historiografia do urbanismo e das cidades propondo 
outras formas de narração da experiência urbana incluindo a complexa discussão 
da memória? Como uma apreensão “histórica” da cidade poderia ser pensada por 
essa ideia de montagem – pelo complexo processo de montagem-desmontagem-
remontagem – que também pode ser compreendida como uma ação política, tal 
como proposta por Georges Didi-Huberman? A ideia de montagem como uma 
forma de conhecimento é praticada a partir da disposição “lado a lado”, em uma 
mesa ou quadro sinóptico, de narrativas – “documentos” dos mais variados, textuais 
e/ou imagéticos e, dentre eles, aqueles considerados “documentos históricos” e/ou 
registros mneumônicos – bem distintas e por vezes contraditórias e anacrônicas 
e, sobretudo, a partir do choque entre suas diferenças, tanto de conteúdos quanto 
de formas de narração. Propomos pensar esse tipo de montagem como um modo 
complexo de apreensão, narração e compreensão das cidades e do urbanismo. 

Como apreender, narrar e conhecer a cidade pela montagem que separa o que 
normalmente está reunido e que conecta o que está habitualmente separado? Um 
conhecimento da cidade pela montagem só seria possível a partir do seu exercício 
ou prática, da ação de montar, através do embate entre narrativas urbanas diferentes, 
de tempos, espaços ou campos distintos – como encontramos tanto no Atlas com 
nome da deusa grega da memória criado por Warburg, quanto na revista que traz a 
problematização dos “documentos” em seu título, editada por Bataille ou, ainda, no 
trabalho inacabado sobre as passagens de Benjamin –, que ao se chocar fazem emergir 
complexas questões que não poderiam ser vislumbradas antes do processo de 
montagem. Um conhecimento da complexidade da cidade e do campo do urbanismo 
pela montagem só poderia se dar então de forma não pacificada, conflituosa ou 
agonística. Um exercício historiográfico pela montagem não seria então buscar 
“montar” uma grande narrativa da história urbana (ou do urbanismo) a partir do que 
já se conhece de antemão, do que está dado e reconhecido, no intuito de construir 
uma nova narrativa unívoca. Seguindo a máxima “Não tenho nada a dizer. Somente 
a mostrar”, uma prática historiográfica a partir da montagem urbana utilizaria os 
“farrapos e resíduos”, as ruínas e memórias da cidade, como fazem os trapeiros e os 
detetives, e disporia (mostraria) estes rastros e restos de narrativas urbanas ao lado 
de outras narrativas díspares sobre as cidades e o urbanismo (de diferentes tempos, 
espaços ou campos), para tentar fazer emergir outras possibilidades de compreensão 
das cidades e do urbanismo durante o próprio processo contínuo de montagem/
desmontagem/remontagem.
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1. Ao fazer a historiografia do confinamento institucional dos 
indivíduos, num amplo processo de normalização social, Foucault 
inventaria toda uma gama de heterogeneidades: cenas e atores. 
Ao pensar as vidas dos homens infames, em 1977,  complexifica 
a produção de documentos e arquivos, analisando a passagem 
do exercício de um poder distante e soberano para uma rede 
contínua e institucionalizada pelas instâncias policiais, médicas 
e psiquiátricas. O termo infame decorre das inglórias trajetórias 
- cuja aparição contemporânea não deixa de nos surpreender 
- iluminadas pela escrita institucional e disciplinar, segundo 
regime de produção documental.   Os infames nos legaram os 
rastros plasmados nos documentos das instâncias da ordem 
e da normatização – em momentos de captura e inquirição 
sob a força da lei e da exigência da fala – punidos no grande 
confinamento do século XIX. O que aí se obtém são confissões 
e comentários marcados pelas ordens discursivas institucionais 
e seus funcionários, os quais, na banalidade ordinária do 
gesto, recorta e enquadra a “fala” desses infelizes. Mas não nos 
enganemos, essas narrativas não se remetem nem a experiência, 
nem a memória, nem ao sujeito,  pois, Foucault, ao recusar o 
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conceito de procedência - central na genealogia nietzschiana - e substituí-lo pelo de 
emergência, situa-se no mesmo front que Nietzsche combateu: a recusa do sujeito 
como causa dos acontecimentos, como sua razão, como seu princípio explicativo.
 
O que Foucault nos chama atenção é que esses documentos e arquivos se constituem 
num conjunto particular de registro, iluminando aqueles que num momento 
de suas vidas cruzaram com as instâncias da ordem e tiveram a oportunidade 
trágica de deixar seus rastros, mesmo sem ter o controle dos enunciados que 
legaram. Dentro das extensas estratégias de acomodação e definição do humano 
e dos limites do racional, entendidos como extremidades instáveis, os campos de 
luta – entre o que se coloca como instituído e aquilo que nos surpreendem – se 
reconfiguram incessantemente. A maneira dos infames persistirem nos relatos 
documentais deriva da atuação que empreenderam nesse desencontro em que 
uma pretensa realidade essencializada, e jamais alcançada, ressurge ficcionalizada 
nos documentos e no ordenamento dos arquivos. A infâmia não é essa máscara 
dramatúrgica do aparecimento/desaparecimento imposta pelas instituições 
normalizadoras? 

2. Os comentadores submetem sem cessar o pensamento de Walter Benjamin 
aos desígnios da perda, rememoração e substancialismo, geralmente pautados no 
texto O narrador, o qual apresenta certa dubiedade entre a nostalgia do sujeito 
que narra sua experiência e as novas possibilidades de narração seja pelo romance 
ou pela imprensa. Entretanto, o próprio trabalho de memorialista empreendido 
pelo sociólogo alemão movimenta estratégias para escapar da rememoração 
substancialista, da qual, acreditamos, procura se afastar ao propor práticas 
narrativas. Em Benjamin, a memória é dramatizada na figura do infante, sendo a 
infância um dispositivo narrativo utilizado para dissolver o sujeito numa instância 
de descobertas e associações mágicas: a experiência histórica e sua memória 
torna-se efetiva da constituição de uma escrita encenada pelos olhos de uma 
criança conduzida por um adulto. A impossibilidade de recuperação do passado 
“como ele aconteceu” desloca-se para a efetividade de quadros urbanos (como 
Baudelaire já havia exercitado em sua lírica urbana) entre a analise sociológica e 
as parábolas kafkianas. A máscara do infante secreta uma memória dramatizada, 
não por suas qualidades melodramáticas, mas instauração do jogo teatral. Como 
afirmou Benjamin numa passagem do livro Écrits autobiographiques, muito pouco 
citada:  “ la mémoire n’est pas tant l’instrument de l’exploration du passé que son 
théâtre”, o que confirma o conhecido apreço que o ensaísta tem pela forma do 
drama, sobretudo pela tragédia barroca. (Teria ele pensado nas figuras barrocas da 
anamorfose do trompe l’oeil e do oxímoro? Dos desengaños a que estão expostos 
o eu seiscentista entre espelhamentos, enigmas e acidentes magistralmente 
descritos por Calderon de la Barca?) Do presente os homens não podem, através 
da memória, abrir um campo de exploração: nada existe antes da prospecção 
como algo inerte a espera de ser devassado pelo memorialismo do sujeito que o 



182

experienciou. Ao contrário, Benjamin nos alerta para o prenúncio da empreitada 
teatral. A memória é a maneira pela qual efetivamos a encenação do passado, 
próxima das formulações sobre a história defendidas no famoso texto Sobre o 
conceito de História, quando o passado surge luminoso, imagético atravessando 
o tempo a espera de reconhecimento. Nos dois casos, não são os procedimentos 
psicanalíticos, mas os ardis da escrita proustiana que nos guiarão em nossa 
análise. Embora, exaustivamente citado para corroborar com a figura literária do 
memorialista, em Proust se daria mesmo uma recuperação, pelo sujeito, do tempo 
perdido? O que identificamos nas teses benjaminianas sobre a história e na escrita 
de Proust é a aparição da memória num campo de dissociações, disrupções e 
surpresas, seja num relampejar, acionando a visão, ou na degustação, quando o 
paladar detona a cena. Em ambos, o memorialismo é deslocado, numa cena em que 
o sujeito é assaltado pela imagem involuntária e enviesada. Se na historiografia o 
passado é uma imagem que deve ser reconhecida, em Proust é a degustação que 
dará o start memorialista em direção ao imaginário. O sujeito não é descartado, 
antes, lançado na trama do reconhecimento, campo de atuação ou como quer 
Benjamin, de encenação. Se já não temos mais a figura do sujeito autônomo - ciente 
de si e do seu passado – resta-nos a figura fragilizada pela aparição surpreendente 
da memória e sua dramatização. 

Residual, a memória é um campo devastado em que a “experiência”, distante da 
substancialização do eu ou do positivismo redivivo dos historiadores, cede espaço 
para a melancolia das ruínas: fraturas, espelhamentos, simulacros, dissimulações. 
Como narrar essa experiência? Em Benjmain, a narração, sobretudo escrita, 
precisa estar sobre perigo. De que adianta pespectivar a memória sem diluir o 
sujeito em práticas de escritas? Após a invenção do infante, que concorre para 
uma ficcionalização do eu, é preciso exercitar a simulação do eu. (É sabido que 
Benjamin evita em suas narrações a facilidade lliterária “eu”, reservando-o para 
a escrita epistolar). Essa última dissimulação não seria mais uma estratégia de 
dissociar experiência e memória que um simples jogo retórico?
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A vida na grande cidade
 
Entre 1981 e 1992, Will Eisner criou uma série de graphic novels  
sobre cidade de Nova York. Os elementos que se somam ao 
compilado “Nova York: a grande cidade” foram publicados 
originalmente entre 1981 e 1983 na revista em quadrinhos do 
autor,  The Spirit, uma série de vinhetas construídas ao redor de 
elementos urbanos que estiveram presentes no cotidiano, nos 
projetos e no sonho de cidade do século XX. Histórias ordinárias 
que giram em torno de bueiros, degraus, o metrô, lixo, música de 
rua, sentinelas, janelas, paredes e o quarteirão. Em conexão com 
cada elemento urbano eleito como categoria de montagem, vai-
se um mundo de histórias que narram uma a minuciosa pesquisa 
e registros do autor sobre o bairro do Brooklyn, sua vivência em 
Wall Street e a urbanidade de uma vida inteira na cidade grande.
Através do bueiro, Eisner narra o tesouro escondido das grandes 
cidades, de baixo das ruas, esquecidos, perdidos e recuperados 
pela curiosidade infantil. Nas sentinelas, Eisner narra práticas 
cotidianas e a importância da rua como múltipla possibilidade 
de lazer, como em “Manancial”, que é uma curta história sobre 
a prática urbana de inundar as vias para tomar banhos em dias 
ensolarados. Vidas que se cruzam a partir das paredes, que nos 
contam histórias sobre a especulação imobiliária e sobre o curso 
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de vidas que se depararam com determinações administrativas, como diversas 
expulsões e demolições de edifícios que deram lugar aos conjuntos habitacionais 
de Robert Moses e a migração para os subúrbios de Long Island.

Eisner não conta histórias sobre pessoas reais ou sujeitos específicos, mas sim sobre 
os habitantes da cidade grande, numa realidade fragmentada pela desigualdade 
social e remontada pelos elementos urbanos conectores. Elementos que fazem 
parte da cidade de Nova York do século XX e que fazem parte de toda cidade, de 
toda realidade urbana, como a brincadeira de rua, os incêndios nos cortiços, os 
amores noturnos. Tudo isso porque Eisner acredita que “o verdadeiro retrato está 
nas frestas do chão e em torno dos menores pedaços de arquitetura, onde se faz a 
vida do dia-dia.” (EISNER, 2006) 

Os registros de Eisner, seus desenhos e a sua narrativa se configuram numa 
ferramenta de pensar a cidade, pois em sua obra há uma elaboração de montagem 
dessas cidades, a metodologia do retalho, do patchwork. Cada pedaço em torno 
de um elemento banal e ordinário de nosso cotidiano nos revela uma curadoria 
minuciosa da vida cotidiana de uma grande cidade. Um pequeno pretexto, como 
uma escada, ou mesmo os ruídos da rua, nos apresentam uma enciclopédia de 
experiências urbanas cruzadas no espaço público. A partir da obra de Eisner, 
propomos estudar a possibilidade de construir narrativas através de montagens, 
envolvendo outras narrativas e linguagens, acerca de elementos da cidade os mais 
banais do seu espaço público, berço da vida cotidiana coletiva, que nos permitam 
remontar a realidade urbana. Uma collage para qual discutiremos no evento os 
critérios (elementos conectores); os retalhos (obras de linguagens diversas) e qual 
cidade grande queremos montar.
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Comunicações da experiência:  
balbucios entre W.Benjamin e G.Bataille 

Mas nada resiste à contestação do saber, e vi, no fim, que a 
própria idéia de comunicação nos deixa nus, não sabendo nada. 
(...) Permaneço no intolerável não-saber que não tem outra saída 
do que o próprio êxtase.

                                                   A experiência interior, G. Bataille

Em seus edifícios, quadros e narrativas, a humanidade se prepara, 
se necessário, para sobreviver à cultura. E o que é mais importante: 
ela o faz rindo. Talvez esse riso tenha aqui ou ali um som bárbaro.
 
               Experiência e Pobreza, W. Benjamin

Aproximando a noção de comunicação da experiência no ensaio 
“A experiência interior” de Georges Bataille com as noções de 
Walter Benjamin de experiência e  narração delineados em 
“Experiência e pobreza” e “O narrador”, aparece entre ambas 
teorizações uma tendência ao limite – limiar ou impossível -  para 
comunicar a experiência em, ao menos, um duplo movimento 
alterante: enquanto acontecida e na fratura da linguagem narrada.  
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Em Bataille, a experiência lança o sujeito para “fora de si” e é comunicada enquanto 
tal. Mas  também existe uma tentativa de atualizá-la  como dinamite no âmago da 
linguagem tanto na escrita do texto quanto na abertura desnorteante da leitura. E 
essas comunicações, a atual e a por vir,  na medida de seus movimentos excêntricos, 
implicam uma “exigência comunitária”. Em Benjamin, o empobrecimento das 
narrativas deve-se aos procedimentos técnicos e a condição cultural advinda que 
eclipsam um saber coletivo onde a experiência seria transmitida e atualizada. E a 
experiência entre o universal como experiência coletiva e a vivência íntima lança 
uma comunicação que escapa da narrativa. São duas abordagens lacerantes  da 
experiência narrada, uma que parte do sujeito e outra do contexto sócio-cultural.  
E, no por vir incomodado da laceração – o que faz desejar a atualidade desses 
pensamentos e testar suas políticas - um acena para o “não-saber” e o outro para 
o “som bárbaro”. Situação de aproximação  entre a narrativa em Benjamin  e a 
comunicação em Bataille na coincidência de um balbucio na contestação cultural. 

O balbucio é aquela emissão de sons sem significado prévio das crianças que estão 
aprendendo a falar, dos loucos, dos possuídos, das bestas, dos estrangeiros, dos 
bárbaros em geral , daqueles excêntricos que vêm de fora e que estão desclassificados 
de antemão. Desde os gregos antigos, aqueles que se expressam confusamente e 
que, portanto, não são cidadãos. Ainda hoje, balbuciar possui um sentido figurado 
como aquele que fala sem conhecimento sobre determinado assunto e bárbaro é 
usado para tentar homogeneizar pessoas ou grupos que desviam das normas nas 
cidades, por exemplo, como enfatizaram recentemente os telejornais na partilha 
dos manifestantes entre “pacíficos” e os “vândalos” nos protestos ocorridos em 
diversas cidades brasileiras em 2013. 

O balbucio é contra-producente como  uma decisão experimental de fratura da 
linguagem. Falar do que não se sabe condiz com uma aventura aproximativa ao 
outro, àquele ao qual não me assemelho e não traço os artifícios de captura.  Assim, 
o balbucio converge a experiência e a fratura da linguagem, ou seja, a abertura e a 
potência para atualizar a experiência na sua múltipla comunicação.
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Fazemos uma apologia de outros modos de contar histórias, de 
fazer urbanismo, de dizer e, portanto, de produzir cidade através de 
narrativas da experiência urbana. Interessa-nos o tensionamento 
de enunciados historiográficos e urbanísticos hegemônicos 
e muitas vezes coercitivos presentes em grandes narrativas 
urbanas, através do debate sobre a importância da experiência 
da noite nas grandes cidades. A noite, que entendemos como 
determinado tipo de experiência, contribui para a historiografia 
do pensamento urbanístico à medida que complexifica a 
compreensão da cidade contemporânea, particularmente através 
das narrativas urbanas, muitas vezes menores (Gilles Deleuze e 
Félix Guattari). A partir desta ideia, sugerimos o debate de uma 
experiência da noite entendida não apenas cronologicamente, 
mas, também, enquanto possibilidades espaciotemporais 
“outras”.

Tal como a entendemos, a experiência da noite seria algo mais 
próximo da experiência de um estado de espírito errante ou 
“vagante” do que de uma experiência “noturna” (palavra que 
acreditamos estar majoritariamente relacionada ao tempo 
cronológico). A experiência da noite nas grandes cidades seria, 
então, uma espécie de “experiência notívaga” ou de uma errância 
urbana na condição “noite”. Como a própria experiência da 
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alteridade, ou seja, do estranhamento do Outro urbano frente aos processos urbanos 
que atravessam as grandes cidades desde pelo menos o advento da modernidade, 
a experiência da noite caracteriza-se como uma experiência marginal, muitas vezes 
desconsiderada por planos e planejamentos urbanos mais tradicionais. Assim, a 
experiência da noite estaria diretamente relacionada à alteridade enquanto prática 
e produção de cidades, escapando, resistindo e sobrevivendo como potência de 
vida na contramão de histórias e de urbanismos hegemônicos, através de suas 
possibilidades narrativas, pois é justamente o Outro que amplia a compreensão da 
complexidade da cidade.

Sugerimos a tematização das narrativas urbanas da noite através de textos e de 
imagens, mais especificamente, através da literatura, da ilustração e da fotografia 
– haja visto que essa coexistência narrativa está presente, por exemplo, em muitos 
livros que narram a experiência urbana, como “Bahia de Todos os Santos”, publicado 
pelo escritor baiano Jorge Amado.  Através do debate gerado no Grupo de Estudos, 
pretendemos situar a experiência da noite como campo pouco explorado e 
praticamente não problematizado no estudo das cidades, assim como pretendemos 
pensar, coletivamente, o lugar da alteridade enquanto prática cotidiana alijada no 
âmbito da produção dita oficial da cidade.

Uma proposta de articulação possível estaria em torno dos “mistérios” (Jorge 
Amado) evocados pelo “manto de negrume” da noite; questão que relacionamos 
diretamente à alteridade urbana que sobrevive em meio às ruínas das grandes 
cidades (particularmente as ruínas dos centros consolidados, históricos), a exemplo 
de personagens boêmios, ébrios ou infames (Jorge Luis Borges; Michel Foucault) 
narrados pela literatura, como vagabundos, prostitutas, beberrões, trabalhadores 
das pequenas profissões (João do Rio), etc. A partir desta proposta, faremos a leitura 
de breves trechos de “Os pastores da noite”, de “A morte e a morte de Quincas 
Berro Dágua” (ambos de Jorge Amado) e de “O cortiço” (Aluísio Azevedo), livros 
de escritores brasileiros que transmitiriam algumas “cenas” dessa noite marginal 
e marginalizada.
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MeMória . Narração . História

Mudar de cidade faz modificar nossa paisagem cotidiana e nossa 
passagem pessoal por onde andamos. Vivi 30 anos em Brasília e 
em abril deste ano me mudei para Fortaleza. O trânsito fez mudar 
o modo de viver e até de experimentar uma solidão ainda não 
vivenciada onde, em um determinado momento, escrevi uma 
carta me despedindo da cidade. Ao (re)encontrar essa carta - onde 
reflito sobre a influência da cidade sobre os corpos -  decido juntá-
la com vídeos que tenho feito das paisagens urbanas da cidade.

Link: vimeo.com/105714643

ALEXANDRA
MARTINS COSTA
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De Benjamin a Ranciére, a imagética artística e o imaginário 
social

Este trabalho investiga, no âmbito das artes, a mudança do papel 
das imagens enquanto narrativas do imaginário social. A questão 
imagética é aqui estudada em dois momentos distintos: na 
modernidade de Walter Benjamin, e na contemporaneidade de 
Jacques Ranciére. Pela centralidade das imagens em suas obras, 
tomam-se suas respectivas reflexões como pontos de partida e 
chegada. Através das narrativas da imagética artística (gráfica, 
literária, plástica, pictórica, fotográfica ou fílmica), percebem-se 
valores, aspirações, necessidades e símbolos, ou seja, elementos 
do imaginário social. Ante aos avanços tecnológicos, o uso de 
imagens visuais e de significado intensificou-se por mais de cem 
anos. Investigando-se as transformações no papel narrativo das 
imagens, desde a sociedade moderna até a contemporânea, é 
possível perceber também mudanças no imaginário social. No fin 
de siècle, Walter Benjamin discutiu a separação da razão iluminista 
e do imagético, desenvolvendo então uma nova epistemologia. 
Nesse novo olhar sobre o social urbano, produziram-se imagens 
sobre a realidade das metrópoles modernas revelando as cidades 
como o lugar do flanar, do consumir, do inconsciente individual 
e coletivo, dos conflitos sociais e políticos. Segundo Benjamin, 
a relevância da autenticidade das imagens enfraqueceu-se na 
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modernidade, deslocando as artes do culto para a exibição, da ritualística para a 
doutrinação. A arte deixou então de ser cultuada para ser reproduzida, difundida 
e popularizada. Para ele, a reprodutibilidade técnica serviu aos interesses políticos 
e desligou a arte dos princípios de culto afetando sua “aura”. Sobre esse período, 
Jacques Ranciére afirma que a arte moderna promoveu uma clara ruptura com 
a representação criando um universo independente, centrado numa linguagem 
própria. Deu-se, portanto, a ‘autonomização’, processo onde a abstração libertou 
a arte da figuração e dominação burguesas. Todavia, a sociedade foi afastando-
se desse ideal moderno por não mais nele se rever. Contemporaneamente, 
conforme Ranciére, a questão imagética admite uma transdisciplinaridade entre 
arte, representação e historicidade. Nasce uma epistemologia que desconstrói o 
discurso do fim das imagens e o da realidade por estas suplantada. O autor propõe 
o “destino das imagens”, conceito no qual há uma relação lógica (e contraditória) 
entre arte, circulação de imagens e discurso crítico. Perante à complexa relação 
imagem-realidade, ele aponta a “alteridade” como via de entendimento, pois é 
essencialmente através do outro que a visualidade nas artes se dá. A alteridade 
produz “arquissemelhanças”, fazendo o outro perceber não cópias ou realidades 
mas uma “semelhança originária”, dialética, que nos remete àquela aura perdida, 
como denunciou Benjamin. Assim sendo, pode-se concluir que, enquanto 
Benjamin destaca a importância da arte em sua finalidade (inerente ou potencial), 
Rancière acredita que o essencial está no “regime” (ético, poético, estético). A 
forma estética da arte contemporânea não representa, mas cria o próprio mundo. A 
diversidade gesta um mundo sem hierarquias, regras ou formação do caráter pelas 
imagens. Sem educar ou doutrinar, a política nas artes assume uma via alternativa, 
abdicando da exclusão, do totalitário, do homogêneo. Coexistindo com a diferença 
e resgatando sua autonomia, reaproxima-se do público.
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Proponho aqui uma série de vídeos, produzidos como lastros 
sobre edificações, documentações de performances urbanas a 
serem instalados e exibidos durante o evento. Este material é uma 
seleção, de um corpo de 8 vídeos. Foram escolhidos os trabalhos 
que articulam diretamente questões relacionadas à memória da 
cidade, de modos bastante distintos.

Os links estão inseridos a seguir:

Deslize:
www.inflexions.org/movementwiththecity/theslip_m.html

Esbarra/Escuta:
www.inflexions.org/movementwiththecity/totouch_m.html

Espicha:
www.inflexions.org/movementwiththecity/thestretch_m.html

Andares:
www.inflexions.org/movementwiththecity/andares_m.html

BIANCA SCLIAR
UDESC
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CATERINE REGINENSE
TERESA PEIXOTO FARIA

UENF

Da favela ao Morar Feliz: memórias e trajetórias de quem 
experimentou a mudança e/ou a remoção

A presente proposta de trabalho parte de uma abordagem 
qualitativa de tipo etnográfica e visa contribuir com os estudos 
sobre o programa municipal Morar Feliz em Campos de 
Goytacazes, que vem sendo desenvolvidos por pesquisadores dos 
Programas de Pós-graduação em Políticas Sociais e Sociologia 
Política da UENF. O programa habitacional “Morar Feliz”, da 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, tem por objetivo 
diminuir o déficit habitacional através da construção de casas 
populares. O público alvo prioritário são famílias ou indivíduos 
que vivem em áreas consideradas de risco ou de vulnerabilidade 
social, incluindo, portanto, a remoção daqueles que vivem nas 
áreas assim identificadas – quase sempre favelas – para conjuntos 
habitacionais do referido programa, localizados, na maioria das 
vezes, nas periferias da cidade. Assim, a partir da combinação 
de vários métodos tais como: observação flutuante retomando 
a proposta de Colette Pétonnet, nos dispomos a produzir uma 
etnografia que consiste em deixar o pesquisador permeável no 
campo pesquisado e realizar o exercício de andar, ver, conversar 
e escrever; desenvolver percursos comentados, como conceito 
de ambiente sensível desenvolvido pelo sociólogo Jean Paul 
Thibaud  que permite por meio de sensações deixar as pessoas 
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responder sobre o meio vivenciado; e por fim,  a fotografia como relato junto 
com o diário de campo. Desta forma, o uso dessa metodologia pretende explorar 
melhor o significado de morar nas margens da cidade e do político, em Campos 
dos Goytacazes, resgatando a memória e a trajetória dos moradores oriundos das 
favelas e que estão morando nos conjuntos habitacionais do programa Morar Feliz. 
Com essa nova pesquisa que está no seu início, esperamos não só contribuir com 
os estudos existentes, mas principalmente com as políticas urbanas de habitação 
acrescentando um olhar mais atento às experiências de vida dos próprios 
moradores.

197



198

MeMória . Narração . História

Narrativas delirantes da cidade 

(...) a investigação mais apaixonada da embriaguez produzida 
pelo haxixe nos ensina menos sobre o pensamento (que é um 
narcótico eminente) que a iluminação profana do pensamento 
pode ensinar-nos sobre a embriaguez do haxixe. O homem que 
lê, que pensa, que espera, que se dedica à flânerie, pertence do 
mesmo modo que o fumador de ópio, o sonhador e o ébrio, à 
galeria dos iluminados. E são iluminados mais profanos. Para 
não falar da mais terrível de todas as drogas – nós mesmos – que 
tomamos quando estamos sós. (BENJAMIN, 1994)

“A experiência atinge, para terminar, a fusão do objeto e do sujeito, 
sendo, como sujeito, não-saber, como objeto, o desconhecido. (...) 
É a separação do transe dos domínios do saber, do sentimento, 
da moral, que obriga a construir valores reunindo de fora os 
elementos destes domínios sob a forma de entidades autoritárias, 
quando, no fundo, não era preciso procurar muito longe e, ao 
contrário, entrar em si mesmo para aí encontrar o que faltou, a 
partir do momento em que se contestaram estas construções. 
“Si mesmo” não é o sujeito isolado do mundo, mas um lugar de 
comunicação, de fusão do sujeito e do objeto.” (BATAILLE, 1992)

Propomos para o debate “Memória, Narração e História”, uma 

CICERO MENEZES DA SILVA
UFBA
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articulação entre a experiência da embriaguez – tratada nos textos de Walter 
Benjamin – e a experiência do êxtase/transe – tratada nos textos de Georges 
Bataille. O ponto de convergência que elegemos para destacar o atravessamento do 
pensamento dos dois autores, encontra-se na aversão ao sujeito cognoscente, um 
refuto ao método científico cartesiano, isto é, a um saber apriorístico da experiência.

A partir dessa convergência, podemos pensar a experiência de apreensão da cidade 
como uma condição de fuga do já vivido, do já conhecido; ampliando assim, as 
vivências, os riscos, os acontecimentos e as repercussões desses acontecimentos na 
vida. Trata-se de voltar-se para si mesmo, para aquilo que – em si – não encontrara-se 
formado, acedido, codificado; colocar em xeque a autoridade do sujeito, lançando-o 
em extrapolação aos limites de sua zona de domínio, uma experiência do não-saber 
que ultrapassa o conhecimento como fim.

Consideramos que, aquilo que a memória esquadrinha nos segredos encobertos 
pelo subconsciente, pode ser, potencialmente, revelado e transmitido em 
narrativas, a partir de uma comunicação do sujeito “consigo mesmo”, uma 
imersão na experiência da embriaguez ou do êxtase, promovendo uma evasão à 
ordem racionalista do conhecimento. Estes segredos encobertos seriam a própria 
experiência apreendida, um “ato falho” elidido no subconsciente do próprio sujeito 
e externado involuntariamente através de um ativador estado de corpo delirante.

Contrários a um processo de rememoração racionalizado, o que nos importa aqui são 
as narrativas de cidades outras, provindas de memórias não governadas, detonadas 
em planos de inconsciência, mas que de algum modo expõem a subjetividade 
e a inventividade do sujeito. Estas memórias – legado do passado, do já vivido 
– tornadas narrativas históricas (configuração científica: mitos, monumentos, 
documentos, [...]) engendram possibilidades de emergência de múltiplas histórias 
simultâneas às margens da História oficial, universal e progressista.

REFERÊNCIAS

BATAILLE, Georges. A experiência interior. Trad. Celso Libânio Coutinho, Magali 
Montagné e Antônio Ceschin. São Paulo: Editora Ática. 1992.

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Volume I. Magia e Técnica, Arte e Política. 
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
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Narrativa é a experiência sedimentada, aquela que passa de 
pessoa a pessoa e constrói individualidades e coletivização. É 
por meio das palavras, ditas ou não, que memória e história se 
fundem, sempre através das hábeis percepções de personagens. 
São esses personagens os agentes ativos na história, são 
narradores e narrativas, a história viva e a história contada. Aí 
está sua importância: não há vida sem personagens.

E de personagens, a cidade é cheia. São deles os corpos que 
constroem o meio urbano, e por este meio eles são construídos. 
Seja como narradores, seja como narrativas, ou simplesmente 
como espectadores.

É por eles que a memória tanto persevera na Ilha de Santa 
Catarina. A história ainda vive nas ruas centrais da cidade de 
Florianópolis, observada através das antigas janelas do casario 
da rua Felipe Schmidt. As narrativas históricas se confundem às 
novas histórias saídas dos lábios dos personagens de hoje.

Focando nesses personagens e na riqueza de experiência urbana 
que eles representam, o trabalho mescla narrativas da memória 
urbana do século passado com imagens dos personagens de 
hoje, através de ensaios fotográficos do cotidiano da área central 
de Florianópolis. O principal ponto deste trabalho é justamente 

DANIELA ACCORINTE LOPES
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trazer à tona a importância, tantas vezes esquecida, daqueles que são nada menos 
que início e fim do meio urbano; os olhos, ouvidos e boca da cidade e toda sua 
memória corporificada. O jogo entre passado e presente representa o ciclo infinito 
da construção perceptiva da cidade, que se retroalimenta e refaz a cada nova 
narrativa.
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Esta pesquisa visa analisar a luta pela terra no quilombo Rio dos 
Macacos no município de Simões Filho, localizado na Região 
Metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil. Para tanto, dentre outros 
fatores, abordou sobre a questão dos conflitos pela terra em áreas 
urbanas envolvendo comunidades quilombolas tradicionais 
marcadas pelas injustiças sociais e ambientais discriminadas 
por sua origem(cor, etnia ou raça). Essa será uma oportunidade 
de extrema importância para oferecer subsídios no sentido de 
fazer uma analise sócio-espacial da área de estudo levantando 
contraposição entre argumentos da Comunidade Rio dos Macacos 
e a Marinha do Brasil que requer a posse do território. Para a 
comunidade do Quilombo Rio dos Macacos, a terra é elemento 
vital para a sua sobrevivência e sustentabilidade, sendo que o 
afastamento dela e do seu território implica na sobrevivência 
da comunidade  e culmina no racismo ambiental. É feito um 
levantamento bibliográfico e, entrevistas e uma apresentação 
da área de estudo e aborda através de observatório de campo na 
Comunidade Rio os Macacos do ano 2009 até o ano de 2013.

DIANA MATOS DA SILVA DIAS
UNEB
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Cartas de amor, arquitectura y cuerpos

La seducción, el rapto, el amancebamiento, el incumplimiento de 
promesa de matrimonio, el estupro, fueron algunos de los delitos 
juzgados durante las primeras décadas del siglo XX en varias 
ciudades y pueblos colombianos, como Medellín, Jericó, Támesis 
y Rionegro. Los Expedientes de estos casos, reposan en los 
Archivos Judiciales y nos permiten conocer las vidas de hombres 
y mujeres del común, sus pasiones, sentimientos y desencantos, 
pero también, sus cuerpos, modos de relacionamiento y 
experiencias urbanas y rurales.

Zapateros, jornaleros, sirvientas, agentes de policía, músicos, 
costureras, agricultores, chapoleras, sastres, albañiles, maestras 
de escuela y tejedores de sombreros acudieron a los Juzgados 
para acusar o defenderse de los delitos arriba anunciados. Es el 
caso de muchos hombres, acusados de seducir, que, en aquella 
época, era un delito y significaba valerse de promesa formal de 
matrimonio para poseer carnalmente a una joven mujer -doncella, 
virgen, pura y casta- y, luego, incumplir el compromiso empeñado.

Estos Expedientes Judiciales, llenos de voces, imágenes 
literarias, cartas de amor, escrituras, boletas, papeles de colores, 
dibujos y fotografías, nos permiten acceder a la vida cotidiana 

EULALIA
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de los sectores populares y sus arquitecturas, es decir, a los espacios mínimos, 
donde mujeres y hombres, comunes y corrientes, pasaban los días en sus oficios o 
disfrutando ratos de esparcimiento en sus casas; saliendo a las ventanas, zaguanes, 
aceras y tiendas, buscando el momento justo para ver pasar a sus amores o para 
cruzarse y perderse en la mirada del otro. Cocinas, corredores, solares, mangas, 
potreros, trapiches, pensiones, fondas, posadas, salones de radio, cantinas y bares 
fueron sus principales escenarios.

A la par de los controles ejercidos a través de lo penal, de la iglesia, de la escuela o de 
la medicina, estos Expedientes nos permiten advertir el control social posible por 
una serie de arquitecturas y prácticas de (y en) espacialidades que se convertían en 
intersticios entre las esferas domésticas -privadas- y los escenarios públicos, como 
la calle, y que, entre otras cosas, hacían posible el rumor. Las hendijas de las puertas, 
las ventanas, los corredores, los balcones, los zaguanes, las aceras, las cocinas -que 
al ser a leña debían estar en lugares abiertos- y los solares, propiciaban el cruce de 
miradas del afuera y el adentro.

Esta propuesta de “Cartas de amor, arquitecturas y cuerpos”, se desprende de 
la investigación “Palabras de amor: vida erótica en fragmentos de papel. De la 
escritura y los relatos populares en el Archivo Histórico Judicial de Medellín, 1900 
– 1950”, realizada en coautoría con María Mercedes Gómez Gómez y ganadora 
de la IV Convocatoria de Becas de Investigación de la Alcaldía de Medellín 2013, 
en la modalidad Investigación en Patrimonio Cultural.  Investigación que, desde 
una perspectiva histórica, pretende rescatar los Archivos Judiciales en clave de 
patrimonio, pero un patrimonio que se mantiene vivo, no sólo por efectos de la 
conservación, sino por las múltiples posibilidades de divulgación y circulación 
del material que allí reposa y que permite entender nuestras subjetividades 
contemporáneas y modos de relacionamiento.
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1:1: desenhar, caminhar, inventar e transmitir
O escritor argentino Jorge Luis Borges em História Universal da Infâmia ao 
discorrer sobre mapas e representações cartográficas faz uma provocação: 
como seria um mapa de uma cidade que cobrisse fielmente o espaço que 
deveria representar, na escala 1:1. Em seu conto, ele apresenta uma história 
onde o mapa não funciona como representação do espaço de um império 
mas acobertamento do mesmo pela imitação. Umberto Eco em Diário 
Minimo leva tal ficção borgiana ao radicalismo do/no real: um paradoxo 
onde o autor italiano explica detalhadamente como seria tal mapa em seus 
minimos detalhes e cujo corolário seria a própria dissolução do território 
cartografado. Assim, a proposta desta articulação para o grupo de estudo 
[Memoria, Narração e História] se faz a partir de semelhante processo 
envolvendo um mapa que se quer tal qual o real e sua consequente 
dissolução do objeto cartografado. tomando como paradigmático o processo 
cartográfico duas obras de arte: “Chuva de 16 de maio se encontra com Ilhas 
Gregas 2009-2011” da coleção Geografias do Encontro da artista  Mayana 
Redin e “Alterbanhoff walks” de Janet Cardiff e Georges Miller. O objetivo 
aqui é expor como as duas obras agem como catalisadores memoriais 
porque, tal como Borges sobrepõem o espaço vivido e sua representação. 
Entretanto, vão além porque é justamente dessa relação coparticipativa que 
novas leituras e narrativas emergem e novas histórias são construídas – no 
contato ente passado e presente a partir de reminiscências desenhadas e 
inventadas por Redin, ou filmadas por Caridff e Miller.

FREDERICO
CANUTO
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Esta proposta pretende deslizar por entre as narrativas da escritora 
Carolina Maria de Jesus (1914-1977) para, a partir daí, tensionar 
algumas questões que atravessam e transbordam o debate sobre a 
experiência vivida na cidade e suas formas de transmissão. A escolha 
da escritora e suas narrativas,  se deu por entender que embora a 
cidade seja concebida discursivamente por múltiplos agentes, esta 
construção se dá de forma assimétrica e hegemônica, pautada na 
“legitimação” de determinados saberes e narradores, autorizados a 
delimitar, marginalizar, deslegitimar e subjulgar narrativas, territórios 
e sujeitos que não ocupem lugares privilegiados na hierarquia social. 
Essa movimentação opera através de processos de subjetivação que 
secularmente se realizam em investidas na direção da desconstrução 
de determinados sujeitos, da criminalização de sua vida, de seus 
corpos e seus territórios. Em meio a perversos processos de 
racialização da pobreza e da violência, Carolina, mulher, negra, pobre, 
moradora de favela, inventa uma forma de escapar. Essa invenção 
se dá pelo discurso, através da publicação de fragmentos de seus 
diários (o primeiro deles intitulado “Quarto de Despejo”, lançado 
em 1960), provocando assim um deslocamento no enunciante e nos 
enunciados que dominam o urbano. Uma narradora imprevista, de 
um lugar improvável, cujo discurso soa estranho, disputa a narrativa 
da cidade. Em suas “escrevivências”, a cidade é rasurada. Através de 
seu discurso, Carolina traz para o visível não só o território da favela, 
mas a sua desconcertante presença.

GABRIELA LEANDRO PEREIRA
UFBA
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Em uma tarde de sábado, abril de 2014, oito participantes do Grupo 
de Pesquisa Identidade e Território da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (GPIT-UFRGS) saem às ruas de Porto Alegre 
para colocarem em emergência rastros das manifestações que 
sacudiram o Brasil em junho de 2013, também conhecidas como 
Jornadas de Junho. Os rastros constroem percursos e memória 
de uma cidade que se inventa sobre a cidade formal com uma 
história estabelecida e são acionados enquanto dispositivos 
para entender o urbano não como depositário da história, mas 
lugar de emergência e constituição da memória. Os critérios 
pré-estabelecidos para orientar a captura dos rastros deixados 
pelas Jornadas de Junho foram, intencionalmente, de grande 
imprecisão. Apenas sabia-se que o percurso que o GPIT iria 
fazer se daria a partir e através de pontos referenciais espaciais 
da cidade-pós-manifestações. O ato de capturar em fotografias 
as pichações, palavras de ordem, dizeres, símbolos, desenhos, 
caminhos, ruas onde se deslocavam a multidão, pontos de 
encontro das manifestações, fugas e lembranças é chamar-lhes 
de rastros. Além das fotografias, foi utilizado áudio e vídeo para 
registar todo o percurso, transmitido ao vivo para redes sociais 
através do Twitter, no qual os participantes relatavam suas 
lembranças suscitadas pela experiência de buscar os rastros 
das manifestações de junho de 2013. O produto deste percurso 
realizado pelo GPIT na cidade-pós-manifestações resultou 

GPIT
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em um vídeo de 2 minutos, intitulado (Rastros das Jornadas – junho de 2013 em 
abril de 2014). O vídeo apresenta uma sobreposição de fotografias – com partes 
suprimidas ou apagadas, que enquadram (ou não) outras imagens – em trechos 
de vídeos, recortes de falas em áudio e uma trilha sonora acrescentada durante 
a edição. O envolvimento dos participantes do grupo, enquanto protagonistas, 
aparece através da escolha do trajeto, das narrativas, falas, imagens, palavras de 
ordem ou simplesmente a partir das lentes fotográficas até a confecção e edição do 
vídeo. Portanto, (Rastros das Jornadas – junho de 2013 em abril de 2014) torna-se um 
produto que instaura uma memória da cidade que não está fechada, possibilitando 
que outros protagonistas relatem diversas territorialidades e construam diferentes 
discursos através das marcas que as manifestações deixaram, podendo alterar o 
sentido dos espaços da cidade. 

Link: www.youtube.com/watch?v=qaRK1HXp-kA
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No Brasil as pesquisas historiográficas sobre cidades mostram 
que esse é um campo amplo e profícuo. Ao compreender a cidade 
enquanto produção social e histórica em sua materialidade 
física, experiências sensíveis, produções de imagens e discursos 
sobre as mesmas, dentre outros aspectos. Os pesquisadores têm 
contemplado uma multiplicidade de temas a partir de diferentes 
perspectivas teóricas e metodológicas. E para desenvolver suas 
pesquisas utilizam um conjunto variado de vestígios do passado, 
enquanto fontes históricas, como jornais impressos, fotografias, 
relatos de viajantes e obras literárias. Desse modo, escolhemos 
a cidade de Jacobina - BA e optamos pelo jornal impresso O 
Lidador como fonte para investigarmos a presença feminina no 
espaço urbano entre 1933-1934, mais especificamente a presença 
de prostitutas em momentos de lazer na cidade. Analisamos que 
a imprensa local (constituída pelo periódico impresso O Lidador, 
único jornal a circular entre 1933-1943, com periodicidade semanal 
e um total de 427 edições) e o setor político administrativo 
formaram uma narrativa na qual a cidade encontrava-se na senda 
do progresso. Seus discursos enalteciam a cidade e buscavam 
normatizar o que não estava em conformidade com o ideal de 
cidade em progresso e civilidade, desse modo, procurava intervir 
nas modificações urbanas e no cotidiano da cidade. Ao tempo que 
a imprensa institui uma imagem de cidade civilizada, também 
exige um perfil de conduta e de corpo feminino comedido, de 
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maneira que estigmatiza muitos outros corpos diferentes do perfil sugerido. No 
entanto, entendemos a cidade não como campo de controle absoluto, mas como 
campo de luta, no sentido que a cidade é atravessada por assimétricas relações de 
forças. E dentre os personagens que driblavam as malhas disciplinares, destacamos 
as prostitutas, chamadas no jornal de “mulheres de vida livre” e de “mundanas” em 
momentos de lazer no espaço urbano.
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Urbanografias: ... cidades ... fragmentos ... escrituras ...

As estratégias hegemônicas de planejamento urbano são 
pautadas na construção de uma cidade a partir de um discurso 
unificador, homogeneizador e disciplinar. A projeção desta 
cidade é subordinada a uma história estável e linear, escrita pela 
pena dos vencedores, embebida de uma linguagem instrumental 
e apaziguada, guiada pela moral burguesa. O passado é 
domesticado, o presente policiado e o futuro é o projeto de 
uma ilusão controlada. Frente a este quadro desvitalizante e 
totalizador, deseja-se traçar táticas para pensar as cidades da 
cidade, ou seja, pensar a multiplicidade urbana que excede, 
transborda e corrói estes discursos dos dominantes. A cidade 
como campo de disputa que se constrói como escritura crítica, 
porosa e inacabada. Um eterno esboço, que se atualiza na atuação 
política de seus praticantes, como urbanografias.

Partindo da investigação do conceito de origem na obra de 
Walter Benjamin, busca-se perseguir suas pistas metodológicas 
para pensar uma história insubordinada aos vencedores, 
apresentada em uma linguagem em contágio com os meios de 
produção contemporâneos, por meio de uma arqueologia do 
presente que se dá no tempo descontínuo e revolucionário do 
agora, desdobrado em grafia da história. Esta tentativa visa à 
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apresentação de algumas reflexões sobre a interação entre linguagem, cidade e 
história, como zonas de combate na construção de realidades nas cidades. Para 
isso serão utilizados alguns fragmentos históricos e literários, colocando em tensão 
produção urbana diante de escrituras desviantes da história, operadas por seus 
produtores e praticantes.
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A alma carioca em sua rua: o aspecto blasé 
do patrimônio cultural e suas consequências

Este estudo objetiva questionar e levantar os acontecimentos 
referentes ao patrimônio cultural em um recorte espacial 
especifico, no centro da cidade do Rio de Janeiro – a Rua da 
Carioca – logradouro tradicional pelos seus casarões antigos, os 
cinemas e teatros que ali se estabeleceram ao longo dos anos. 
Iremos refletir sobre os processos de disputa que se prolongam 
e as conseqüências trazidas pelo progresso. O caráter blasé 
será tratado para estruturar um diálogo referente aos aspectos 
da relação sujeito/espaço no atual processo de gentrificação 
e supervalorização do patrimônio cultural, que é incentivado 
na aplicação das políticas públicas. Analisando assim as 
possibilidades de postura do sujeito perante o espaço através de 
um olhar investigador, um detetive, o flaneur.
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Revitalização urbana e revitalização simbólica: 
reapropriações do espaço público capixaba

O debate crítico em torno das intervenções urbanas parte de uma 
percepção da cidade como reflexo das relações de produção e 
que busca demonstrar como tais empreendimentos contribuem 
para um esvaziamento de sentidos da cidade e seus espaços 
urbanos. Este artigo tem como objetivo analisar os processos 
de reapropriação dos espaços públicos, apesar de e a partir de 
intervenções realizadas na capital do Estado do Espírito Santo. Por 
cerca de duas décadas seguidas, o Centro de Vitória, passou por 
um processo de ostracismo cultural e decadência no que se refere 
à centro habitacional, tendo em vista o gradativo abandono dos 
moradores para áreas consideradas mais nobres do Munícipio. A 
partir dos anos 90, por uma iniciativa municipal-estatal, políticas 
públicas destinadas a revitalização dessa área começaram a surgir, 
e um dos mecanismos utilizados nesse processo foi a valorização 
do patrimônio histórico ali existente, com o intuito de promover 
a cultura local e criar na população envolvida um sentimento 
de pertencimento. Nessa perspectiva, a atividade turística 
tornou-se uma das principais estratégias de melhoramento da 
região. Entretanto, conforme os tipos de políticas usadas nesse 
tipo de estratégia específica, elas podem vir a incentivar uma 
descaracterização da área, maquiando, fantasiando e coisificando 
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o urbano existente nesses espaços, transformando-o em mera mercadoria, segundo 
determinado ponto de vista. Tomando como base o caso da Catedral Metropolitana 
de Vitória, monumento histórico da cidade cuja construção se iniciou em meados 
do século passado e que vem passando por reformas seguidas desde essa época, 
objetivamos demonstrar como, no imaginário local da cidade, tal monumento 
assume uma posição central e incontestável como receptáculo de uma cultura 
local. Espaço de ritualização dos posicionamentos públicos assumidos por 
diferentes grupos sociais da cidade, a Catedral, cuja história se apresenta como 
produto e objeto de constantes modificações arquitetônicas, se concretiza como 
espaço central ao enquadramento dos atores urbanos. A esses importa menos o 
caráter estereotipado com que este monumento vem sendo construído como 
referencial histórico da cidade do que a centralidade que ocupa, décadas depois do 
início da sua construção, ainda inacabada, para o estabelecimento e manutenção 
de suas práticas cotidianas. Por mais que os processos de “revitalização urbana” 
comportem práticas de mercantilização dos espaços, provocando um esvaziamento 
marcado pelo afastamento de atores moralmente classificados como indignos 
a esses espaços, os seus usuários se reapropriam dessas áreas, renovando-as de 
sentidos. As subjetividades que marcam essas formas de ocupação demonstram 
potenciais de resistência que culminam em práticas e usos diversificados, ricos 
em representações e significados. Este artigo tem como objetivo mapear alguns 
desses conteúdos, tomando como caso exemplar especificamente as formas de 
efetivação da Catedral como referencial histórico na cidade, espaço de ritualização 
de posicionamentos e notoriedades entre os habitantes da capital capixaba.
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O presente artigo apresenta aspectos da pesquisa em 
desenvolvimento no âmbito do Programa de Educação Tutorial 
- PET do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, a qual destina-
se a promover a identificação de paisagens culturais na cidade 
de Florianópolis - SC, visando sua preservação. No contexto do 
planejamento e da gestão urbana, pressionados pelos interesses 
econômicos, tem-se observado baixa prioridade à manutenção 
do patrimônio cultural, gerando um contínuo processo de 
degradação da natureza, perda dos vestígios culturais e 
descaracterização de populações tradicionais. (NÓR, 2010) 

O município de Florianópolis, com população de 421.240 
habitantes (IBGE, 2010), é formado pela Ilha de Santa Catarina 
(439 km²) e por uma parte continental (12 km²), banhadas pelo 
Oceano Atlântico e separadas por um estreito canal de cerca de 
500 metros de largura, que conforma duas baias de águas calmas, 
uma ao norte e outra ao sul. Florianópolis possui ambiente natural 
bastante diversificado, resultante do contraste entre planícies e 
elevações montanhosas. (IPUF, 2002)

Os núcleos populacionais de fundação açoriana têm como base 
o modelo colonial luso-brasileiro, evidenciado em sua arquitetura 
e traçado urbano. A população mais antiga desses núcleos 
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conserva hábitos e tradições da cultura açoriana, expressos na pesca, culinária, 
religiosidade, artesanato e festas populares. (VEIGA, 2004)

A intensificação da urbanização e da atividade turística em Florianópolis, com 
a crescente pressão do capital imobiliário, têm acarretado transformações 
socioespaciais que passaram a ameaçar a manutenção da memória e identidade 
cultural do lugar. (NÓR, 2010)

A paisagem cultural apresenta-se como um instrumento revelador dos modos de 
viver e conceber a vida, ancorados no processo histórico de produção e interação 
com o meio natural, que possibilita a preservação de marcos edificados (patrimônio 
material) e a evocação do passado de forma reflexiva, ao valorizar a memória urbana 
como forma de manutenção de uma identidade social presente e viva (patrimônio 
imaterial). (SANTOS,1997; CASTRIOTA, 2009)

Considera-se, portanto, importante identificar a paisagem cultural no âmbito de 
estudo do espaço urbano, alavancando novas formas de planejamento e gestão da 
cidade, no sentido de promoverem a conservação dessas áreas relevantes. 

A análise, no âmbito da pesquisa, é composta pela exploração livre, com caráter 
intuitivo, focada na percepção dos elementos desta paisagem pelos pesquisadores. 
Esta percepção é em grande parte subjetiva e pode ser explorada pelos diversos 
sentidos (visão, audição, olfato, etc.). 

A análise é complementada pela verificação de adequação quanto aos conceitos 
e critérios que embasam a pesquisa. As impressões e análises são registradas por 
fotografias, croquis e desenhos. 

Outro aspecto relevante refere-se minimizar os impactos nas paisagens culturais, 
de forma que os órgãos de planejamento, ou de licenciamento, possam exigir 
estudos prévios de impacto para obras, ou interferências, nas áreas classificadas 
como de relevante valor paisagístico. 

Como resultados prévios da pesquisa em curso tem-se constatado Florianópolis 
como cidade com grande patrimônio paisagístico. Espera-se inventariar e mapear 
estas paisagens culturais, visando sua preservação. Bem como, que este estudo 
sirva de parâmetro para identificação de paisagens culturais em outros contextos 
urbanos.
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O Ano da Morte de Ricardo Reis, tanto estrutural quanto 
estilisticamente, permite-nos proceder a uma leitura da cidade 
enquanto espaço da memória e lugar para a descoberta do 
passado coletivo.

No romance, José Saramago recupera, via Ricardo Reis, a 
memória de Lisboa. O autor usa a cidade como um elemento 
determinante para a organização do romance e questiona o papel 
da memória e o problema da rememoração do passado em plena 
ditadura do Estado Novo.

Percorrendo ao longo de oito meses, entre Dezembro de 1935 e 
Agosto de 1936, as ruas e praças que se estendem do Cais do 
Sodré ao Chiado, à Baixa e ao Bairro Alto, o narrador dá a ver 
o movimento permanente da cidade. Como refere Brosseau 
(1996, tradução minha), “a tensão inteiramente moderna entre 
a contingência da vida cotidiana e o movimento inexorável da 
história é constantemente reanimada”. 

Saramago mostra-nos como o ato de lembrar é dialógico, 
interpretativo, intertextual: é um processo que continua a envolver 
Ricardo Reis num confronto com o passado coletivo. O romance 
faz com que os leitores interajam com este último e incentiva o 
diálogo com outros livros e outros autores. O livro homenageia 
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pessoas que se perderam nos registros oficiais e se esqueceram nas comemorações 
públicas.

A possibilidade que a escrita possui de fixar uma imagem, à maneira de um 
instantâneo fotográfico, é acompanhada da faculdade de mesclar passado e 
presente. Um equilíbrio entre essas duas temporalidades é perceptível na escrita 
saramaguiana. Esse efeito de decalque é uma realização do escritor, que consegue 
captar esses dois tempos para os harmonizar e fundir. Deste modo, O Ano da 
Morte de Ricardo Reis efetua a reconciliação do presente com o passado ao fixar a 
espessura temporal da cidade.

A memória confere uma temporalidade à configuração de Lisboa. Assistimos 
a uma dupla exposição, com a forma antiga da cidade sobreposta à sua 
configuração atual: “em dezasseis anos de ausência esquecera-se de que era assim, 
e agora as novas imagens colavam-se, coincidentes, às imagens que a memória ia 
ressuscitando, como se ainda ontem tivesse passado aqui”. (SARAMAGO, 1988) O 
regresso a esses lugares revela – no sentido fotográfico do termo – as recordações. 
A cidade antiga e a atual sobrepõem-se no seu espírito, ao invés de se sucederem 
no tempo: estabelece-se entre uma e outra uma circulação intemporal. Deste modo, 
os diferentes tempos da cidade encontram-se, se não confundidos, pelo menos 
entremeados e sem ruptura. “Sabe-se que na flânerie o longínquo de países ou 
épocas irrompe na paisagem e no instante presente”. (BENJAMIN, 2006). 

A topografia de Lisboa, às mãos de Saramago, transforma-se num mapa de espaços 
que articulam a ideia de como uma cidade documenta a sua história. As descrições 
detalhadas da cidade, das praças aos quartos onde dorme Ricardo Reis, simbolizam 
um regresso no tempo, uma compactação ou detenção do tempo de onde surge o 
passado como um quadro vivo: uma imagem fixada para sempre na memória.
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A proposta da articulação é investigar o balé como prática 
social na cidade de Goiânia-Goiás entre as décadas de 1940 e 
1960, período este configurado pelo crescimento populacional 
principalmente de famílias vindas da região sudeste para a 
capital de Goiás e a ânsia de construir uma capital que fosse 
sinônimo de modernidade, tanto em seus costumes como na 
arquitetura. Neste contexto, a dança cênica e neste caso, o balé, 
foi utilizado como instrumento de educação/formação e etiqueta 
das jovens pertencentes à elite goianiense e não tinha o intuito 
primeiro de formá-las para a carreira de bailarina, já que não era 
de bom tom ter mulheres seguindo carreira artística. Na região 
central da cidade - especificamente na Rua 24 - havia diversas 
casas de senhoras que vinham da região sudeste ou até de outros 
países ministrar aulas particulares de piano ou balé para que 
moças aprendessem uma forma tida como elegante de dançar e 
comportar-se socialmente. No entanto, como o foco das práticas 
era direcionado para a formação social da mulher, o ensino do 
balé era interrompido assim que esta alterasse sua condição de 
moça para mulher casada. Da mesma forma, ocorriam práticas 
semelhantes no Colégio Santa Clara (bairro de Campinas), uma 
escola católica no qual as freiras-professoras ministravam aulas 
de dança baseadas no balé e na ginástica artística na intenção 
de formar um corpo apto e educado socialmente. Considerando 
tais usos do balé como uma configuração importante para 
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compreender a dimensão e o poder que esta dança ocupa na sociedade ocidental é 
possível estabelecer aproximações a outros tempos e lugares em que esta mesma 
dança ocupou um status no cotidiano social como suas finalidades na Rússia 
czarista do século XIX e mesmo um cenário semelhante ao de Goiânia ocorrido 
na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Busco entender de que forma 
o balé, uma dança categorizada e legitimada como expressão artística compõe 
pra além de uma construção estética no campo das artes outros intuitos e usos 
coexistentes; de que maneira formula e/ou assume discursos e interesses sociais 
e políticos de determinado tempo e espaço; e como os imaginários sobre o balé 
transformaram-se ou permanecem nas configurações da atualidade.
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A proposta segue na abordagem dos espaços intermediários da 
cidade, que tem sua condição variável e não definida a priori. 
Espaços abertos a usos e relações possíveis, à experimentação 
e à troca; à emergência da alteridade radical que atualiza a 
memória e os próprios espaços do “entre” na cidade. Entende-se 
por “entre” a possibilidade do desconhecido, da exterioridade, da 
experiência cotidiana que garante uma outra cidade, resistente e 
opaca (Milton Santos).

Os espaços do “entre” tensionam as esferas do público/privado; 
dentro/fora; luminoso/opaco; liso/estriado que, entretanto, não são 
pensadas, aqui, de maneira simplesmente dual. Interessa-nos saber 
quais caminhos nos conduziriam à compreensão das práticas 
que configuram e reconfiguram os espaços públicos urbanos, 
bem como nos interessa relacionar alguns espaços do “entre” em 
outras escalas: varandas, umbrais, logias, soleiras, terraços, becos, 
vãos, rampas, escadarias urbanas, beirais, átrios, etc. Pensar estes 
espaços “outros” (Michel Foucault) nos permite questionar os 
tradicionais projetos e planos urbanos hegemônicos e rever nossas 
práticas projetuais de modo a incorporar o que emerge do lugar: a 
apropriação que vem do espaço público urbano.

Assim, propomos trazer ao debate questões acerca de como 
o campo da arquitetura e do urbanismo vem propondo 
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cidade. Partimos da análise da história da arquitetura das cidades (marcada 
pela repetição de fórmulas sistematizadas e constantemente renovadas) para 
problematizar os processos de afirmação de movimentos estilísticos até escolhas 
de determinados períodos históricos majoritariamente cronológicos, que sabemos 
ter desdobramentos diretos sobre os códigos e configurações urbanas cotidianas.
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