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O corpo, a palavra e a política

 Corpocidade de 2016 configurou-se em atraves-
samentos. No “atravessar” do Grupo de Estudos 
Performatividades, o corpo estava no centro das discus-
sões.  Um corpo com qualidades. Corpo em movimento 
e focado não propriamente no escopo da intimidade do 
indivíduo, mas na sua esfera de comunicabilidade, que 
o coloca defronte das estruturas normativas das quais 
ele é parte e razão. Estas estruturas se declaram por 
gestos, tema do evento. Tal atitude perante ao corpo 
remete-se à sua intrínseca condição de se mover e se 
alterar, mas que está usualmente afastada da concepção 
usual dos  urbanistas e  dos arquitetos. O que usual-
mente se aplica no planejamento, é o corpo normativo, 
o standard, o tipo.

A ideia do self  entrou em uma crise que talvez seja 
irreversível. Teóricos sociais escreveram incontáveis 
obituários da imagem do ser humano que animou nossas 
filosofias éticas por tanto tempo: o sujeito universal, 
estável, unificado, totalizado, individualizado, 
interiorizado. Para algumas abordagens, em particular 
aquelas inspiradas pela Psicanálise, essa imagem 

O
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sempre foi ‘imaginária’: seres humanos nunca existiram, nunca 
poderiam existir nesta forma unificada e coerente – a ontologia 
humana é necessariamente de uma criatura dilacerada em sua 
própria essência. (ROSE, 2011, p. 224)

E é ainda no âmbito dos corpos relacionais, que surgem outras 
compreensões a respeito da subjetividade na qual ela não se fecha 
no self, mas se apresenta comprometida com outras formas de 
pensar o que é o indivíduo, a identidade, o corpo e a cidade. 

No lugar do self, novas imagens de subjetividade se proliferam: como 
construído socialmente, como dialógico, como inscrito na superfície 
do corpo, como especializado, descentrado, múltiplo, nômade, criado 
em práticas episódicas de autoexibição que buscam reconhecimento 
em espaços e tempos particulares. (ROSE, 2011, p. 224)

Se o evento Corpocidade menciona o tensionamento do corpo 
entre a esfera privada e pública, esta compreensão, na efetivação 
concreta do evento, foi absorvida pelo momento sombrio que 
constituiu o final do ano de 2016 no Brasil. Os gestos, “molduras 
politicamente saturadas”, como o evento anunciava, foram de 
fato respostas contra as diversas instâncias e atos voltados ao cer-
ceamento das liberdades e dos direitos dos cidadãos. A começar 
pela fala de abertura do reitor João Carlos Salles, passando pelas 
conferências do primeiro dia, incluindo a Mesa 1, que inaugurou as 
atividades dos atravessamentos Performatividades e Visibilidades.

Quando Vera Pallamin iniciou a sua fala no encontro Corpocidade 
5 reportando a Etienne de la Boétie no seu o Discurso da Servidão 
Voluntária de 1548 dizendo que “São sempre quatro ou cinco que 
mantêm o tirano [...] Esses seis têm seiscentos que crescem debaixo 
deles e fazem de seus seiscentos o que os seus seis fazem ao tirano”, 
foi-se traçando o quadro que rebatia diretamente no momento 
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político vivido. Momento este denominado como de ruptura 
dos circuitos de afeto que se anuncia, nas palavras da palestrante, 
com predicados: “ira, ódio, ofensa, apreensão e desalento movimen-
tam-se sob novos fluxos e intensidades, no plano coletivo, no midiático 
e nas redes sociais. Portanto, corpos em estado contínuo de conflitos de 
interesses concorrenciais.”

Mas seu discurso irá apontar, como um tênue fio de luz, a novi-
dade da denominada Primavera Secundarista. Acontecimento 
no qual, quem é o foco da desesperança e da violência, como 
a comunidade das escolas públicas, organiza por si mesma os 
movimentos de rebelião. Saindo da dimensão apenas virtual, 
praticam a ocupação física de arquiteturas destinadas a outros 
fins, subvertendo seus usos. Vera qualifica esta ação como “um 
processo político performativo a contrapelo do ápice do alheamento 
ético, social e cultural”. 

A continuidade da mesa recupera o autor tratado na conferência 
de abertura por Jeanne Marie Gagnebin, que abordou a obra Rua 
de Mão Única de Walter Benjamin. Pela fala de Rita Velloso, o autor 
retorna, agora, como observador e narrador das descrições das 
cenas das passagens, das galerias.  Ao recordar estes pedaços de 
Paris, agora em franco ocaso, aborda uma atmosfera de anacro-
nismo. É o Benjamin que irá mergulhar nas políticas do espaço, 
em especial quando trata dos tempos do erguimento das barri-
cadas de 1830, 1848 e 1871 em Paris. Com a ajuda de Benjamin, 
vai traçando um retrato visual da cidade sob a lógica dos reprimi-
dos. A cidade que se acessa no texto benjaminiano é remoldada 
a partir dos seus cantos e lugares periféricos. Acompanha-se o 
esgoto tornando-se o refúgio dos vencidos. As pedras dos pavi-
mentos das ruas arrancadas dos pisos e arremessadas às cabeças 
dos soldados. Não se poupam casas e vidas. Cada insurgência é 
experiência de ruptura transitória com o lugar; cada insurgência 
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instabiliza os hieróglifos espaciais, monumentos, ruas, edifícios, 
ao redor dos quais acontece. Toda e cada insurgência explode a 
lógica subjacente ao urbano desenhado e planejado.

Mas as barricadas teriam deixado herdeiros. E assim os acon-
tecimentos de maio de 1968 são abordados como uma certa 
continuidade, uma pontuação que liga as comunas à ação de 
estudantes e operários, que um século depois também se revoltam 
e ocupam a cidade. 

A autora questiona se este clima de insurgência traspassa também 
o século XXI. Com as ocupações, se anunciaria uma continuidade 
da razão dos gestos de se apropriar da arquitetura urbana, seme-
lhante de alguma maneira, ao que se procedeu nos tempos das 
barricadas. Ocupar a cidade, inventar códigos secretos sobre ela 
mesma, construir uma arquitetura de restos pode se constituir os 
sinais de uma outra ordem que movimenta os grupos emergentes 
que cooperam entre si e que buscam sublevar o que está posto no 
diagrama de poder da cidade. Processos de auto apropriação que 
se solidarizam, também nas suas devidas proporções e contextos, 
ao fio de luz enxergado nas movimentações secundaristas. 

Portanto, coloca em xeque os limites da arquitetura racionalista 
e do planejamento urbano que cultuam o corpo padrão e hierár-
quico, já citado. Às normas tratadísticas, aos princípios vitruvianos 
oferece em troca leituras de folhetim, provisórias e moventes e que 
criam outras arquiteturas e cidades sob a força dos que se rebelam. 
Ruínas, brechas e ações prosaicas do cotidiano. As possibilidades 
do avesso. A ação crítica. Mas se o clima de desesperança, nas duas 
falas se deixam cortar por laivos de esperança, o próprio evento, 
sempre dotado de tanta energia, se não vislumbra possibilidades 
mágicas de passar de um lado ao outro, como no abracadabra de 
Aladim, cria instâncias poderosas de pensamento e ação. 
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A novidade são os “atravessamentos” inesperados. O próprio 
Corpocidade 2016, manufaturado por meses de preparo, já 
sofrendo nesta fase as consequências da cena política do país, 
vê-se, no fechar do ano, perante uma circunstância que tomou 
proporções que não se previa.  Quando todos os participantes 
se acomodaram no auditório da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA, estavam diante de um outro quadro nacional cujas reações 
expandiram as dimensões do evento. E foi-se configurando, entre 
os participantes, o pacto inesperado.

A esperança veio como uma criança. A novidade foi chegando. 
Quando Benjamin, através do discurso de Jeanne Marie e Rita, 
foi convocado para discutir o gesto e a cidade, recorda-se a expe-
riência de sua ida a Moscou.  Benjamin surge como um neófito, 
aprendendo a ajustar-se naquela cidade e à sua população de 
campônios. Pois na contramão da obra de fôlego que foi O Drama 
do Barroco Alemão escrito para ser submetido à Universidade de 
Frankfurt, o autor teria respondido à circunstância da sua não 
aceitação com o livro Rua de Mão Única, como se viu na confe-
rência de abertura do encontro Corpocidade 5. Livro onde as 
recordações de infância, brinquedos, sonhos, a mãe, tornam-se 
reflexões filosóficas potentes. Embora a poética tanto nos encante 
nesta obra, trata-se de um livro de ação.

Até mesmo o amor a Asja, a quem o livro é dedicado, coloca 
Benjamin frente à atividade que esta realiza, que por sua vez, está 
vinculada às crianças proletárias. Curtos anos de vida. O autor 
pensa as devoluções que a infância realiza como forte mergulho 
na empiria, as mãos delicadas manuseando a carne do mundo. 
Jogar e brincar. Crianças ainda não capturadas pela informação 
e nem pela experiência estandardizada que hoje já torna adulto 
o humano da mais tenra idade. É o que descreve Benjamin, no 
fragmento do livro Rua de Mão Única que leva o sugestivo título 
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de “Canteiro de Obra”, duplamente reportado por Jeanne Marie 
e Rita Velloso, e que também aqui comparece.

[...] a Terra está repleta dos mais incomparáveis objetos de atenção 
e exercício infantis. E dos mais apropriados. Ou seja, as crianças 
são inclinadas de modo especial a procurar todo e qualquer lugar 
de trabalho onde visivelmente transcorre as atividades sobre as 
coisas. Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge 
na construção, no trabalho de jardinagem ou doméstico, na cos-
tura e na marcenaria. Em produtos residuais reconhecem o rosto 
que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas 
unicamente. (BENJAMIN, 1994, p. 18-19)

Ao mundo dos neófitos, das crianças, dos melancólicos, se reúne 
os “anônimos”, os “infames”, os “praticantes ordinários”, os que 
se indignam politicamente. 

A palavra e os brincantes

Um dia antes do início do Corpocidade 5, quem foi ao Pelourinho 
e participou da festa de Santa Bárbara pode observar que a praça 
ficou vermelha.  Poucos dias depois, já no decorrer do evento, 
houve uma pausa para quem quisesse acompanhar outra festa, 
a de Nossa Senhora da Conceição, outro atravessamento. 

A nau capitânea que trouxe a armada de Tomé de Souza às terras 
baianas, denominava-se “Conceição”. Agora, a santa padroeira 
do Império Português, e da República do Brasil, Conceição 
Aparecida, recebia a homenagem das baianas, a ginga da roda 
de capoeira, num centro de cidade em ruínas. Sob a benção do 
sacerdote ou do benzedor, foguetes e sinos, preces e risadas, 
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dança, a festa se dá entre cores, lixo, política e fé. E Nossa Senhora 
da Conceição da Praia, com suas rosas amarelas, também atra-
vessará o evento. 

Voltando às palestras, Rita mencionara Asja, cujo nome associou 
o amor e o abrir de avenidas. Por um lado, rasgo de afeto. Por 
outro, o desmonte e remonte das cidades próprios do tempo 
da modernidade. Ambos, reportados por Benjamin tratando 
de barricadas e paixões – a guerra das ruas.  É de certa forma, 
neste canteiro de obras que vamos encontrar no suceder das 
palestras rumo às atividades dos grupos de estudo, logo após a 
festa da santa.

Os trabalhos de cada participante, enviados na forma de resumos, 
no caso das Performatividades não se tornaram foco de discussão 
direta. Foram sim motivo para formar um grupo e colocá-lo em 
tangenciamentos e em ação. Assim, o que se narrou e se produ-
ziu individualmente, deslizou dos trabalhos que responderam 
ao texto lançado pelos idealizadores do Grupo para o que foi no 
evento transformado coletivamente em gestos.

Os trabalhos usufruíram do espaço generoso da Escola de Dança 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e neste cenário, os 
gestos se espacializaram. Um grande tabuado, o pé direito alto, 
a ausência de cores e de mobiliário, a abertura para um jardim 
de grandes árvores, criou a contexto para a ação.

Os resumos anunciavam as mensagens de quem se propunha 
a se encontrar e trocar gestualmente. Do Caderno de resumos 
do encontro (CORPOCIDADE 5..., 2016) que os reuniu, foram 
extraídos trechos que surgem pequenas flâmulas acenadas ao 
que foi posto como intenção pelo evento. Provoca-se com as 
palavras que falam do corpo e dos seus engajamentos urbanos.
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Figura 1: Grupo de estudos Perfomatividades, encontro Corpocidade 5

Fonte: produzida pela autora.
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Vivemos diretamente o que escrevemos? (CORPOCIDADE 5..., 
2016, p. 9)

Como agenciar, na combinação corpo-paisagem, uma nova gra-
mática? (CORPOCIDADE 5..., 2016, p. 48)

[...] o corpo vivo é uma forma ininterrupta. (CORPOCIDADE 5..., 
2016, p. 23)

o ato do corpo é sua liberdade e seus transbordamentos. 
(CORPOCIDADE 5..., 2016, p. 55)

Meu corpo é um sensível entre os sensíveis, é aquele no qual se faz 
uma inscrição de todos os outros, é uma coisa entre as coisas, um 
sensível que é dimensional sobre si próprio. (CORPOCIDADE 5..., 
2016, p. 50)

Propõe-se movimento. Por exemplo, a ideia do corpo como força 
e deslocamento.

O corpo não vai só passar. A transeunte não vai só se deslocar. O 
caminhar não vai só se mover. Vai adaptar/Vai carregar/Vai levar. 
(CORPOCIDADE  5..., 2016, p. 44)

Toda alça traciona o corpo/ Toda tração do corpo pede uma com-
pensação. (CORPOCIDADE 5..., 2016, p. 44)

O ombro é ferramenta de roldana entre carga e mão. 
(CORPOCIDADE 5..., 2016, p. 45)

Outros já cumprem a gestualidade escrita. Caminhar para trás, 
em clara referência aos tempos políticos, provoca o descolamento 
do olho do ato de caminhar, que se faz quase inútil, ao ponto de 
não estar vencendo efetivamente uma distância posta.
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Andar de costas é a melhor forma de olhar de frente as coisas que 
estão atrás. (CORPOCIDADE 5..., 2016, p. 38)

Compor outras paisagens no corpo, na cidade, no mínimo que parte 
de si mesmo.  (CORPOCIDADE 5..., 2016, p. 39)

Surge a cidade de Salvador, por si mesma.

Esta terra que espelha estes corpos que espelham esta terra que 
espelham.  

Salvador que é tão sinuosa e estridente como a maioria dos corpos 
que abriga, também esconde o que estes corpos trancafiam, o que 
esta cultura omite?  (CORPOCIDADE 5..., 2016, p. 48)

E olhando para a terra, na busca dos desvios da natureza urbana 
como território de descobertas, aponta-se a universalidade con-
temporânea do bruto caminhar da modernidade sobre o pré-exis-
tente, sobre as geografias, os rios, as matas. É perambulando que 
o operário e flâneur Marcovaldo, na obra de Ítalo Calvino, investiga 
a presença da natureza na cidade. E o que encontra?  O coelho 
refém do laboratório e os cogumelos que intoxicam a sua família.

Por entre o endurecimento das calçadas e o asfalto se abre uma 
rachadura. Um contato direto com o que há por baixo. E por 
baixo, a terra teima em permanecer viva e pulsante. É de baixo 
que vem a resistência.  [...] O que nos conecta com a terra? O 
que o corpo-poesia das ervas daninhas tem para nos ensinar?  
(CORPOCIDADE 5... 2016, p. 46)

O corpo se instalou de diversas formas e buscou expressar a 
festa. Ela que aparentemente era exterior e atravessava apenas o 
evento por uma circunstância de um calendário. Num segundo 
momento, a ação já foi compassada pelos resultados gestuais 
inicialmente apresentados. Um grupo respondeu à ação do outro, 
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Figura 2: Grupo de estudos Perfomatividades Corpocidade 5

Fonte: produzida pela autora.
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num encadeamento de respostas corporais e espaciais. Retorno 
dos compartilhamentos, construção de sínteses transitórias e 
compartilhamentos novamente. No fundo, permanecia a questão 
conceitual do gesto.

A festa e o gesto

Está se tornando sempre mais claro que pureza, objetividade e 
exatidão são elementos da ideologia burguesa. Que na realidade, 
não há sujeito transcendente, nem conhecimento objetivo    e nem 
conhecimento exato. Está se tornando sempre mais claro o que a 
pesquisa está condenada a ser: gesto de um ente mergulhado no 
mundo, interessado nele e em modificá-lo aproximadamente de 
acordo com suas necessidades, sonhos e desejos. E isto está se tor-
nando claro pelas mutações que estão ocorrendo no próprio gesto 
da pesquisa. (FLUSSER, 2014, p. 47)

As ações teóricas confluíram para a proposição prática, quando, 
além do Grupo Performatividades, todos os outros deixaram o 
auditório e outros espaços da UFBA que foram frequentados 
durante o evento, rumo à grande plenária, no espaço da Escola 
de Dança. As discussões de trabalhos individuais, a festa da santa, 
as palestras, confluíram para a grande assembleia. Os grupos 
apresentaram suas falas, montagens, objetos, frases, corpos.

O que poderia ter sido uma apresentação acadêmica de textos 
se tornou um lugar do experimento. Mesmo quando a letra era 
convocada, era realizada no ato de escrever.

Compartilhando o mesmo espaço, mais adiante, a festa da 
Conceição fez-se presente através de restos e bastidores. 
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Pelo desafio de pensar a violência do momento vivido, neste 
caso, grupo vinculado ao Performatividades evidenciou a causa 
política e a necessidade da ação.  Moedas coletadas entre o público 
foram jogadas nas portas de ferro reverberando como uma chuva 
metálica.  Talvez o alvo fosse os chamados neossujeitos, da fala de 
Vera, na sua extrema adesão à competitividade rumo ao máximo 
proveito. Mas certamente, atuando entre violência e desposses-
são, colocavam-se contra as subjetividades submetidas a um eixo 
empreendedorista. Contra uma política alheia à ética, contra a 
coibição dos direitos, dá-se como resposta, o gesto. Contra o 
desamparo e suas derivações vê-se a afirmação: “Nós estamos 
aqui e não seremos descartados!”. 

E ao final, a mesma grande caixa preta de frente para a paisagem 
verde, após acolher o trabalho dos diversos grupos, realizou ali 

Figura 3: Último dia encontro Corpocidade 5

Fonte: produzida pela autora.
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Figura 4: Último dia encontro Corpocidade 5

Fonte: produzida pela autora.
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Figura 5: Último dia encontro Corpocidade 5

Fonte: produzida pela autora.

Figura 6: Último dia encontro Corpocidade 5

Fonte: produzida pela autora.
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uma atividade de balanço. Do lado, antecipando o que deveria 
ser o encerramento do Corpocidade, começa a acontecer outra 
festa, com música, acarajé e bolinhos de estudante sem que as 
discussões, do outro lado, se finalizem.

No fechamento do evento, ainda em tempos crivados nas palavras, 
parece que perguntas deixadas na etapa das palestras do auditório 
da Faculdade de Arquitetura da UFBA, se não foram respondidas, 
foram pelo menos enfrentadas.

> Qual é a função deste evento?;

> Qual é a função dos conceitos?;

> Estamos em tempos de réplica?;

> Quem serão os neófitos?
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