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 presente livro é parte da plataforma de ações 
Corpocidade e refere-se às atividades de nosso 
último encontro bienal realizado na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) – dentro das atividades 
comemorativas de seus 70 anos – na cidade de 
Salvador, em dezembro de 2016. A plataforma 
Corpocidade configura-se como um campo de 
debates, ações e articulações1 criado na primeira edi-
ção do encontro em 2008, que testou um formato 
híbrido entre acadêmico e artístico, que admitia 
inscrições de propostas teóricas de comunicações e 
de propostas artísticas de intervenção urbana. Desse 
modo, além de concretizarmos a desejada articu-
lação entre teoria e prática, também estendemos 
desdobramentos do encontro da universidade para 
a própria cidade, onde foram realizadas um série 
de intervenções urbanas.

O
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Na 2ª edição do encontro, que ocorreu em 2010 em Salvador 
e no Rio de Janeiro, optamos por uma dinâmica de debate 
sobre a questão central dos “conflitos e dissensos no espaço 
público” que incluísse também o processo de construção 
da própria matéria a ser debatida, a partir de experiências 
coletivas mobilizadas pelos próprios contextos de nossas reu-
niões preparatórias, na Maré (Rio) e em Alagados (Salvador). 
O debate final foi a instância pública da experiência que o 
gestou e cada experiência foi antecedida pela apresentação 
cênica das obras coreográficas Pororoca, da coreógrafa Lia 
Rodrigues e SIM – ações integradas de consentimento para ocu-
pação e resistência, do coreógrafo Alejandro Ahmed e Grupo 
Cena 11, cujas propostas estéticas já problematizavam as 
questões de conflito e negociação no espaço e que atuaram 
como provocações e ponto de ignição dos trabalhos.

Em articulação com outras pesquisas coletivas,2 a 3ª edição 
em 2012 do encontro focou nas possibilidades de apreensão 
corporal da cidade e seus modos de compartilhamento e 
transmissão, buscando tensionar as noções de corpo, cidade 
e cultura a partir da noção de experiência. Na 4ª edição, em 
2014, o encontro aprofundou este debate com foco nas meto-
dologias de apreensão da complexidade das cidades no atual 
contexto de espetacularização urbana, buscando articular três 
linhas de abordagem que costumam ser tratadas separada-
mente: historiografia, apreensão crítica e experiência estética-
corporal. Tomando a noção de experiência como princípio 
norteador de nossa investigação metodológica e buscando 
um modo de abordagem sobre o complexo engendramento 
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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, foi proposta uma dinâmica de estudo intensivo sobre 
as possibilidades de composição conjunta de constelações de 
ideias sobre experiências de apreensão da cidade.

Na 5a edição do encontro, buscamos construir diferentes 
possibilidades de reflexão sobre as relações entre corpo e 
cidade, a partir de um conjunto de ideias, de gestos urbanos. 
Os textos que reunimos nesse livro foram ou detonado-
res (palestras e mesas redondas) ou resultantes (grupos de 
estudos) desses debates. Inicialmente trabalhamos o tema 
proposto – gestos urbanos –  a partir de uma constelação de 
referências e autores3 que nos pareciam abrir algumas frestas 
de compreensão do complexo emaranhado subjacente à ins-
tauração das dinâmicas urbanas em que estamos todos impli-
cados. Referências cujos pressupostos e contextos, embora 
diferentes, nos pareciam apontar para enfoques correlatos, 
entretanto distintos do senso comum, sobretudo ao buscar 
deslocar a ideia de gestos de um sentido puramente etológico 
para aquele epistemológico. 

Buscávamos, e continuamos a buscar com o presente livro, 
explicitar a potência crítica, criativa, analítica e política (no 
sentido insurgente do termo) dessa ideia de gestos urbanos, 
tomando por órbita – nesta constelação maior, que ainda con-
tinua crescendo como novas referências – a ideia de gestos-fio 
formulada por Ana Clara Torres Ribeiro4  (2005, p. 416) como 
aqueles gestos necessários à trama da urbanidade:
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[pois] costuram saberes à co-presença, estimulando a supe-
ração do prestígio ainda mantido pelas leituras mecani-
cistas e funcionalistas da vida urbana. […] Dos gestos-fio 
‘impensados’ podem advir descobertas radicalmente novas 
e vínculos imprevisíveis, o que também é necessário à tes-
situra do social, especialmente num período caracterizado 
pelo esgarçamento de relações sociais.

O livro está dividido em duas partes, a que chamamos de 
agenciamentos, que são as propostas de articulação apresen-
tadas por nossos convidados, e a parte dos atravessamentos, 
referente aos grupos de estudos realizados. Na primeira parte 
intercalamos os textos das conferências ministradas por Jeanne 
Marie Gagnebin, Maria Stella Bresciani e Pasqualino Romano 
Magnavita com as falas de Rita Velloso, Vera Pallamin e Maria 
Angélica da Silva, da primeira mesa e de Margareth da Silva 
Pereira, Cibele Saliba Rizek e Ricardo Trevisan da segunda 
e última mesa. Os textos relativos às duas mesas já introdu-
zem o que chamamos de planos de atravessamento de nossa 
questão central – perfomatividades, visibilidades, temporalidades 
e liminaridades – que foram desenvolvidos nos trabalhos dos 
respectivos grupos de estudos5 e compõem a segunda parte do 
livro. Tendo por disposição comum investigar os gestos urbanos 
a partir desses planos de atravessamento, que tanto promovem 
as emergências desses gestos quanto expressam seus tensiona-
mentos, cada coordenador de plano encaminhou a discussão 
em seu grupo de estudo, propondo enfoques particulares, 
cujos resultados encontram-se aqui resumidos. 

O plano de atravessamento perfomatividades partiu da com-
preensão de que a corporalidade, embora referente à esfera 
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privada da existência do corpo, é constituída na esfera pública 
por meio de experiências de afetação recíproca. Um processo 
modulado por regimes de poder que produzem e impõem 
certos modos de ser cujo desvio configura uma potência crítica 
aos contextos dados. Nessa confrontação com as estruturas 
normativas de que fazem parte, os corpos desenvolvem suas 
performatividades que se configuram em gestos. Pensar gesto 
como desafio a molduras politicamente saturadas sugere um 
atravessamento da noção de gestos urbanos aberto ao risco da 
interrupção de narrativas consolidadas.

O plano de atravessamento visibilidades propôs discutir os 
gestos urbanos utilizando imagens em anteparo. As diversas 
técnicas empenhadas na corporificação de uma imagem foram 
entendidas como anteparo. Não se tratava de empreender 
um estudo representacional dos gestos urbanos, mas sim de 
trabalhar pela experiência do visível. O grupo visibilidades 
propôs explorar imagens como instância de pensamento que 
fazem aparecer as coisas, conforme flexões ou qualidades 
heterogêneas; imagens que ao “relampejar” sobre a malha 
da urbanidade na qual estamos necessariamente implicados 
promovem, ao mesmo tempo, uma torção, um esgarçamento, 
uma instabilidade e um furo nessa malha. 

Por sua vez, o plano de temporalidades partiu da ideia de 
Aby Warburg, de nachleben (sobrevivência), para focar o 
debate na sobrevivência dos gestos urbanos. O foco principal 
foram os gestos urbanos que ressurgem em outra época, que 
mesmo desaparecidos materialmente permanecem vivos, 
principalmente na memória e, assim, assombram as cidades 
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em épocas posteriores. A sobrevivência de gestos urbanos foi 
proposta como um processo de transmissão, de narração, 
de transformação e de recepção da experiência urbana. A 
discussão também abordou como a memória opera nesse 
processo, como uma forma de herança de um tempo que 
ainda sobrevive, mesmo que em breves lampejos, em outro 
tempo, permitindo uma coexistência de tempos distintos no 
espaço urbano. O que nos levou a questão do anacronismo, 
pautado na questão da memória, da memória social, cultu-
ral, mas também e, sobretudo, da memória involuntária. 
A memória involuntária, como os sonhos, opera por mon-
tagens, criando nexos inesperados, não lineares, de forma 
anacrônica e fragmentária. A proposta foi tensionarmos o 
campo da história das cidades e do urbanismo a partir de um 
complexo jogo de temporalidades, de diferentes forças entre 
passado e presente, entre os “ocorridos” e os “agoras”, através 
de montagens sinópticas de tempos heterogêneos que ainda 
sobrevivem nas cidades, forças do passado que ressurgem no 
presente (sobrevivem para além de sua cristalização ou de 
sua materialidade) como relâmpagos, lampejos ou memórias 
involuntárias.

O plano de atravessamento liminaridades, por fim, propôs 
a discussão dos gestos urbanos a partir de práticas, processos 
e dinâmicas socioespaciais implicadas na tessitura de 
urbanidades liminares. Zonas menos definidas que as 
fronteiras, limiares evocam passagens, deslocamentos, 
instabilidades, transitividades, mediações, disputas, conflitos. 
Permeando a investigação sobre gestos urbanos, fazem emergir 
relações e tensionamentos entre diferentes racionalidades, 
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normatividades e territorialidades – muitas vezes simultâneas 
e sobrepostas – presentes na construção cotidiana do social, 
do urbano, de urbanidades contemporâneas. A discussão 
neste grupo partiu das seguintes questões: Seriam as 
liminaridades um pressuposto mesmo dessas urbanidades? 
Em que medida a alteridade inerente aos gestos que aqui 
nos interessam – quase sempre fugidios, em movimentos de 
associação e dissociação, de aproximação e distinção – pode 
fazer valer sua potência não apenas na produção da cidade, 
mas na própria produção de conhecimento sobre a cidade?

Por caminhos variados de construção de um entendimento 
sobre o que seriam gestos urbanos, os autores aqui reunidos 
sugerem certa correlação entre suas abordagens sem, con-
tudo, complementarem-se de modo linear. Seus diferentes 
pontos de partida, sendo relativos aos seus contextos de 
atuação acadêmica e campos de referência teórica, mesmo 
quando emergentes de situações dispersas – caso dos autores 
da primera parte, agenciamentos, que não partiram de uma 
mesma situação criada coletivamente, como se deu entre 
os autores da segunda parte, atravessamentos – convergem 
para o adensamento da teia de questões desenhadas em 
torno do tema lançado pelo encontro Corpocidade 5 como 
provocação de estudo, contribuindo para ampliar o mosaico 
de concepções e interpretações disponíveis como repertório 
para outras futuras reflexões críticas.

Se é verdade, como se sabe, que conhecimento – tal como 
gesto – não se produz individualmente mas requer o confronto 
com a alteridade, e que a crítica não se faz sem o confronto 
ao status quo, há que se reconhecer a universidade como 
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lócus privilegiado de experiências criativas de produção de 
conhecimento crítico e a cidade como lócus privilegiado da 
experiência da alteridade e dos seus processos de transmissão 
e de compartilhamento público. Por isso, pensamos esse 
livro como um gesto acadêmico mas, também, como um 
gesto urbano.
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Notas

1. Referência ao primeiro livro da pla-
taforma: CORPOCIDADE, debates, ações 
e articulações. Salvador, EDUFBA, 2010. 
Para todas as informações sobre a pla-
taforma: http://www.corpocidade.dan.
ufba.br.

2. “Cidade & Cultura” (PROCULTURA, 
CAPES/MinC) e “Experiências 
metodológicas para compreensão da 
complexidade da cidade contemporânea” 
(PRONEM, CNPq/FAPESB), sobre 
essas pesquisas ver os números 
especiais dos Cadernos do PPG-AU, 
a revista REDOBRA (http://www.
redobra.ufba.br) que também reúne 
vários textos relativos às atividades da 
plataforma CORPOCIDADE e a coleção 
de livros Experiências metodológicas para 
compreensão da complexidade da cidade 
contemporânea. EDUFBA, 2015 (tomos: 
I. Experiência, Apreensão, Urbanismo; 
II. Subjetividade, Corpo, Arte; III. 

Alteridade, Imagem, Etnografia, e IV. 
Memória, Narração, História).

3. Disponíveis no site do encontro: 
http://www.corpocidade5.dan.ufba.br.

4. RIBEIRO, A. C. T. Sociabilidade, hoje: 
leitura da experiência urbana. Caderno 
CRH, Salvador, v. 18, n. 45, p. 411-422, 
set./dez. 2005.

5. Os grupos de estudos, cada um com 
sua própria metodologia de trabalho 
e coordenação autônoma – o grupo 
Perfomatividades foi coordenado 
por Fabiana Dultra Britto, o grupo 
Visibilidades por Junia Mortimer, o grupo 
Temporalidades por Paola Berenstein 
Jacques e o grupo Liminaridades por 
Thais Troncon Rosa –, começaram a 
trabalhar vários meses antes do encontro, 
receberam os participantes selecionados 
durante os dias do encontro e voltaram 
a se reunir depois do encontro.

http://www.redobra.ufba.br
http://www.redobra.ufba.br
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