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Tempos de réplicas 

O problema

ara pensar sobre gestos urbanos pelo atravessamento da 
noção de performatividade,1 começamos pelo nome. Se 
a todo nome corresponde um significado,  foi neces-
sário diferenciar as palavras que frequentam nossos 
repertórios ativados pelo termo “gesto”. Gesto não é 
a mesma coisa que movimento, nem movimento é a 
mesma coisa que dança. Performance também não é 
dança e ação artística na rua também não é arte urbana. 
E nem um gesto performativo é o mesmo que um gesto 
performático. Mas todos esses significados próprios se 
aglomeram num mesmo campo de sentido que define 
a natureza das suas manifestações: corporal. 

No corpo, tudo é próprio, singular e privado, ao mesmo 
tempo em que é comum, coletivo e público. No corpo, 
tudo é simultaneamente multitemporal: presentidade, 
herança, continuidade, devir – em cada feição, em cada 
gesto em cada ideia e cada emoção.  Pura ambiguidade, 
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que incomoda anseios de afirmação determinista ou simplesmente 
personalista, e dificulta propósitos de compreensão, investigação 
e análise que pretendam transpor a muralha sedutora das apa-
rências imediatas.

Para piorar nosso problema, esse complexo de tempos e modos 
inerente ao caráter corporal do gesto, não permite reduzi-lo a 
resultado de experiências vividas e herdadas pelo corpo, sendo 
toda experiência um processo que se instaura como ato criativo 
de formas de existência. As performatividades se configuram em 
gestos não por que elas sejam resultado das experiências que o 
corpo vive, mas porque derivam daquilo que o corpo cria a partir 
do que vive. O gesto, portanto, não se confunde com movimento 
reflexo do corpo, nem com resposta improvisada – aquela que 
primeiro salta do repertório consolidado como padrão corporal. 
Esta dimensão criativa do gesto, claramente relacionada com 
o seu caráter de “liberdade”, apontado por Flusser (2014), não 
ocorre dissociada das condições contextuais, o espaçotempo em 
que está implicada. As performatividades geradoras de gestos, 
sendo intimidades constituídas na esfera pública, são campos em 
disputa, mediados por jogos de poder. Submetidas às oscilações 
dos valores culturais que sustentam as diferentes circunstâncias 
históricas das sociedades, as performatividades e os gestos que 
consolidam também sucumbem a modismos, consensos e ideários 
hegemônicos. O mesmo ocorre com a produção crítica sobre o 
assunto. 

Para pensar sobre gestos urbanos pelo atravessamento da noção 
de performatividades, enveredamos pelas conexões associativas, 
buscando escapar das molduras – que enquadram bem uma “boa 
unidade”, mas sufocam objetos cujos contornos transbordam 
suas formas. Difícil estabelecer a unidade que conforma o nosso 
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objeto de estudo – gesto – que é, simultaneamente, ação corporal 
(individual, no presente) e sedimento de conduta (pública, no 
passado). Mais difícil, ainda, escapar das posturas politicamente 
saturadas: aquelas já carregadas, de saída, de sinal positivo ou 
negativo sobre o que analisam.

Para pensar sobre gestos urbanos pelo atravessamento da noção de 
performatividades, escolhemos estudar embaralhando enunciados 
e conduzir nosso Grupo de Estudo Performatividades como 
tabuleiro de um jogo de composição de naipes de ideias. 

O jogo

Se a noção de performatividade associada à ideia de gesto favo-
rece, naturalmente, abordagens de cunho mais pessoal – afinal, 
se trata de atuações do corpo – e ainda se presta a aproximações 
livres com a noção de performance artística, o seu estudo implica, 
necessariamente, no desvio dessas “tendências”, em busca de 
compreensões desafiadoras aos sentidos personalistas e determi-
nistas facilmente atribuídos ao debate nesse assunto. Lembrando 
que não se muda de ideia como se muda de roupa, porque as 
ideias se ancoram em hábitos de comportamento  longos  e 
profundamente estabilizados como padrão sensório-motor, não 
seriam os dois  dias de estudo em grupo no Corpocidade 5 que 
produziriam qualquer mudança de sentido mais conclusiva. Mas, 
certamente, poderiam, ao menos, deslocar referências, desfocar 
perspectivas e desestabilizar expectativas, se nossa metodologia 
de trabalho enfatizasse a exploração coletiva das possibilidades 
de articulação entre as ideias formuladas pelos participantes, ao 
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invés da busca de conclusões individuais. Apostamos numa dinâ-
mica de interação mais aleatória e cega, conduzida somente por 
parâmetros organizativos da experiência : tempo, espaço e modo.

Como etapa preliminar ao encontro presencial, iniciamos o pro-
cesso de estudo propondo aos participantes uma atividade de 
articulação, por e-mail, como aquecimento das disponibilidades 
pessoais, introduzindo tarefas de familiarização com as ideias de 
todos e de identificação dos seus nexos com os enunciados da 
ementa do Grupo de Estudos Perfomatividades (GE-P). 

Escolhemos a forma de jogo, cujas prerrogativas de participação 
conduzida por regras permitiria direcionar os trabalhos do grupo 
por uma lógica operativa previamente estabelecida sem, contudo, 
submetê-los a algum modelo rígido de procedimento. Tratamos 
os resumos enviados como cartas de um baralho, cujos naipes 
(agrupamentos de sentido) foram compostos pelos jogadores 
e as regras foram estabelecidas ao longo do jogo, conforme as 
respostas produzidas em cada fase. 

Na 1ª fase, os jogadores foram instruídos a compor naipes com as 
29 cartas (resumos selecionados) do baralho Performatividades,  
aplicando a “dessemelhança de si” como regra de embaralha-
mento: o agrupamento dos naipes deveria basear-se em um dos  
três enunciados da ementa do GE-P,2 que não fosse aquele em 
torno do qual seu próprio resumo se construiu.  

Interessantemente, três cartas não foram incluídas em nenhum 
naipe criado pelos jogadores, sugerindo que nenhum jogador 
reconheceu a familiaridade dessas cartas com nenhum dos enun-
ciados da ementa. Sem nos deter em análises para explicação do 
fato, invertemos a valência desse resultado e tomamos a exclusão 
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por condição participativa, atribuindo às três cartas o título de 
“coringa” e lhes atribuindo função articuladora na continuidade 
do jogo.

Na 2ª fase, a regra de embaralhamento baseou-se na semelhança 
entre as cartas: os jogadores foram instruídos a escolher um  dos 
coringas para formar trincas com duas  cartas tiradas do naipe 
que criaram e compor uma “canastra de sentido” entre as ideias 
cruzadas na trinca.

Mesmo interrompido pela proximidade do encontro em Salvador, 
o jogo cumpriu importante papel no aquecimento do nosso 
processo de estudo, não apenas pelas dúvidas, questionamentos 
e problemas que gerou mas, sobretudo, pelos tópicos de debate 
que nos permitiu deduzir.

À começar pelo “desvio de si” que as regras do jogo promoveram, 
ao deslocarem do eixo as posições assumidas previamente pelos 
autores em seus textos (cartas do baralho), como ponto de partida 
para aproximarem-se de outros pontos de vista. Sendo, esta, uma 
questão que remete ao papel da alteridade na constituição de uma 
corporalidade particular,  suscita importante controvérsia em 
torno dos discursos emancipatórios que acompanham (mesmo 
implicitamente) as propostas de prática artística como processo 
ou produto de experiências urbanas, na medida em que o forte 
personalismo dos artistas parece desconsiderar o protagonismo do 
“outro” nos processos de subjetivação que nos individualiza e nas 
dinâmicas performativas com as quais nos situamos no mundo.

Derivado desta questão, outro tópico se apontou como relevante 
para os estudos pretendidos no GE-P: o problema da indistinção 
entre ação performática e ação performativa, na medida em 
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que a noção de gesto assume diferentes modulações conforme 
o teor das ações em que se baseia.

Por fim, deduzimos desta fase preliminar, uma necessária refle-
xão quanto ao campo de ocorrência do jogo como contexto de 
validação das ações dos jogadores. A delimitação espaço-temporal 
da experiência do jogo, estabelecendo o “tabuleiro” como ter-
ritório da experiência controlada pelas regras, paradoxalmente, 
conferiu certa dimensão de liberdade às respostas dos jogadores 
na medida em que se restringiu, desse modo, também, o campo 
de consequências das jogadas. Pensar controle associado a liber-
dade oferece uma perspectiva não-determinista para pensar a 
implicação entre as pessoas, suas circunstâncias e seus padrões 
performativos – nos quais se fundam os gestos – e para pensar 
os termos “urbanos” que modulam os gestos de interesse para a 
proposta temática do encontro Corpocidade 5.

O estudo

Nosso plano de estudo se ateve a propor um roteiro de agencia-
mentos, sugerindo situações para confrontar as diferentes posições 
dos participantes e gerar alguma síntese ou, pelo menos, faísca, a 
ser compartilhada com o restante do grupo, em discussão coletiva.

No meio do caminho, tinha uma pedra… a festa de Nossa Senhora 
da Conceição da Praia, cuja data é dia 8 de dezembro caiu na 
semana do Corpocidade 5, foi incorporada ao roteiro de trabalho, 
como campo de estudo in loco. Considerando que nem mesmo o 
sentido mais coletivo de participação numa festa popular de rua, 
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assegura percepções unívocas ao conjunto de participantes, a tarefa 
de estudo a ser cumprida lá, teve caráter individual, desafiando 
cada participante a estabelecer agenciamentos entre sua própria 
experiência da festa e suas ideias expressas no resumo selecionado.

No retorno da festa, a primeira situação proposta aos integrantes 
do GE-P 4 foi a discussão, em quatro subgrupos, dos agenciamen-
tos produzidos individualmente para deduzir algum gesto síntese 
do debate a ser apresentado aos demais subgrupos. À equipe de 
coordenadores3 e articuladores4 do GE-P coube acompanhar, 
junto a cada subgrupo, os debates e seus respectivos processos 
de formulação dos gestos-síntese, zelando pela distribuição do 
tempo-espaço das experimentações testadas e pela produção de 
inquietâncias nos assentamentos de conclusões, numa espécie de 
pastoreio dos deslocamentos das ideias com vistas a expandi-las 
por frestas desapercebidas.     

A partir das apresentações dos gestos-síntese dos quatro subgrupos, 
abriu-se nova discussão coletiva acerca das escolhas das formas 
de apresentação das sínteses e sua relação com as compreensões 
de gesto nelas implicadas. Nos quatro  casos, os gestos-síntese 
apresentaram-se na forma de movimentos corporais, organizados 
numa sequência de ocorrências compondo uma cena. Uma 
coincidência certamente favorecida por força da expectativa de 
resposta performática, produzida tanto pelo contexto teatral do 
local de trabalho do GE-P (Teatro Experimental da Escola de 
Dança da UFBA) quanto pela formação em dança e artes de boa 
parte dos integrantes dos subgrupos. Dessa forma, a discussão 
sobre a diferenciação entre gesto e movimento, performance 
e performatividade pautou-se em exemplos concretos, cuja 
evidente intensionalidade planejadora da apresentação dos gestos-
sínteses formulados por cada grupo, contudo, não impediu que 
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a dimensão da espontaneidade fosse tomada por inerente ao 
gesto ou mesmo radicalizada como pressuposto de opiniões 
defensoras do gesto como movimento também não-humano, ou 
seja, também próprio aos animais e aos fenômenos naturais. Uma 
tal compreensão contradiz a própria noção de performatividade 
proposta como atravessamento dos estudos sobre gesto urbano, 
neste Corpocidade 5, na medida em que, ao naturalizar sua 
ocorrência, desconsiderando o vínculo de coimplicação entre 
corporalidade, sociedade e esfera pública, mantém o gesto no 
campo dos assuntos de foro íntimo e despolitiza as relações entre 
corpo e cidade.

Para dar continuidade aos estudos, incorporando as controvérsias 
explicitadas na discussão, propusemos uma segunda situação de 
agenciamento em que os subgrupos redesenhariam os seus gestos-
síntese como réplica aos comentários recebidos – afinal,  como 
bem enfatizou Vera Pallamin, “vivemos em tempo de réplicas”. 
Desse modo, a participação do GE-P no Seminário de Articulação 
que encerrou o Corpocidade 5, constou da apresentação aos 
outros três  Grupos de Estudo Temporalidades, Liminaridades, 
Visibilidades, do gesto e a réplica do gesto formulados por cada 
subgrupo, num sequência ininterrupta.

São muitas as condensações possíveis derivadas da experiência 
desse estudo realizado em fases, formatos e dinâmicas variados, 
envolvendo pessoas com diferentes formações profissionais, 
contextos de vida, expectativas de alcance e disponibilidades 
participativas. Nenhuma delas conclusivas, configuram-se como 
sínteses transitórias das percepções experimentadas e das com-
preensões alcançadas no decorrer dos engendramentos que se 
estabelecem entre o que já existia e o que passou a existir, a partir 
de lá.  Num processo de estudo, não somente o dito “estado da 
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arte” do objeto a ser estudado mas, também, o “estado da vida” 
de quem estuda conferem ao estudo parte significativa das con-
dições relacionais que o instauram, restando outra parte dessas 
condições ao próprio contexto em que o estudo ocorre. Assim 
considerado, o processo de estudo inclui desde o conhecimento 
prévio que se tem do assunto, a partir das referências tomadas para 
produzi-lo, até as disposições corporais de participação – acionadas 
pelo desafio aos recursos sensório motores de quem estuda e pela 
mobilização das suas convicções, seus valores, desejos, recalques 
e preconceitos – passando, ainda, pela materialidade dos objetos 
tomados por  “ferramentas”, dos lugares usados como sede e das 
condições ambientais sob as quais ocorrem. Um vasto conjunto 
de aspectos, habitualmente considerados “externos” à situação 
do estudo mas dificilmente destacáveis como unidades próprias 
ou encadeáveis de forma linear para compor uma narrativa, uma 
vez que constituem as condições de favorecimento das relações/
colisões das quais derivam os processos que, por ventura, então, 
podem resultar em eventos formuladores de acontecimentos. 

Condições, enfim, que poderiam ser resumidas pela noção mais 
expandida de ambiente (BRITTO, 2008), para enfatizar o sentido de 
continuidade natural entre as coisas (sejam elas organismos vivos, 
objetos, ideias, sentimentos ou contextos) e suas circunstâncias 
de existência, em contraposição ao sentido espacial fortemente 
consolidado pela noção de lugar onde as coisas acontecem. 

Dessa forma, o caráter urbano associado a gestos, conforme 
proposto pelo Corpocidade 5, foi estudado no GE-P como uma 
qualificação da gestualidade, uma declinação de modo referente à 
circunstância de existência dos corpos, seu repertório de possibili-
dades relacionais produzido pelas próprias relações anteriormente 
estabelecidas com tudo mais que participa do ambiente que lhe 
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envolve. Assim, urbano foi pensado, simplesmente, como relativo 
à cidade, cuja configuração materializa as condições relacionais 
tanto sofridas quanto criadas pelos corpos de seus habitantes, 
em suas confrontações na esfera pública – ou seja, no processa-
mento das suas performatividades. Naqueles dias de estudo, a 
cidade se afirmou como um campo de disputas por hegemonias 
normativas para o corpo compor seu modo público de existência, 
experimentando performatividades. E o gesto urbano se afirmou 
como ponto de condensação delas, em que espontaneidade e 
intencionalidade se fundem numa espécie de interrupção do 
ato-contínuo reiterativo do status quo sendo, simultaneamente, 
emergente e protagonista dos processos de subjetivação que nos 
individualizam. 

Nosso estudo, contudo, evidenciou que o reconhecimento da 
dimensão pública da constituição do gesto urbano sedimentado 
a partir da experiência urbana do corpo, é uma ideia, ainda, 
bastante desconfortável para muitos artistas, cujo pleno engaja-
mento em seus próprios “programas de ação” performática em 
espaço público acaba por suplantar o propósito proclamado em 
defesa do “outro”, da alteridade. Dessa forma, performatividade e 
performance se contrapõem como práticas do corpo, justamente 
pela ênfase que conferem às dimensões pública e particular, 
respectivamente. A ação performática, claramente associada ao 
tempo pretérito de objeto concluído, como composição de uma 
cena planejada, remete a uma ideia de “encenação de si” para o 
outro, enquanto a ação performativa acentua o tempo contínuo 
dos processos e remete a uma ideia de “composição de si” a 
partir do outro.

Mas, em meio a tantas situações vividas e discutidas naqueles três 
dias de encontro do GE-P, o aspecto mais relevante como ponto 
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de inflexão do estudo desenvolvido, restou somente tangenciado: 
o problema da presunção emancipatória da arte que se realiza 
em espaço público como proposta de transgressão das estruturas 
normativas que sustentam o que Rancière chamou de “partilha 
do sensível”, buscando embaralhar o traçado das linhas de força 
em disputa pelo protagonismo politico. 

Para além do paradoxo apontado, anteriormente, pelo pró-
prio Rancière (2009), outra questão vislumbrada a partir dos 
estudos do GE-P refere-se à uma certa fetichização da alteri-
dade, muitas vezes promovida pelos artistas e urbanistas que 
tanto se dedicam a defendê-la como diversidade necessária à 
instauração da política. Mas, como sempre ocorre nos pro-
cessos intensos e curtos, as percepções surgidas nos últimos 
instantes só acendem faíscas dispersas, embora preciosas, e 
precisam de outro tempo, outro espaço, outro ambiente para 
materializarem-se em argumento. 
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Notas

1. Tomamos por referência, a noção for-
mulada por Judith Buttler.

2. Os enunciados componentes da 
ementa do GE-P (publicada no site 
www.corpocidade5.dan.ufba.br) são: 
1. Corporalidade e sua relação com as 
esferas pública e privada; 2. Regimes de 
poder e sua relação com os modos de 
ser; 3. Desvio normativo e sua relação 
com potência crítica aos contextos dados.

3. A equipe de coordenação do GE-P 
foi composta pelas professoras Fabiana 
Dultra Britto e Jussara Sobreira Setenta 

(Escola de Dança/UFBA), Maria Angélica 
da Silva (UFAL) e Vera Maria Pallamin 
(Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da USP).

4. A equipe de articuladores, nas duas 
fases (preparatória e presencial) foi 
composta pelos estudantes do Mestrado 
em Dança, Ana Rizek, Bruno Oliveira, 
Giordani de Souza, Patrícia Zarske, 
Rafael Rebouças, e Thulio Guzman. 
Durante o Corpocidade 5, também 
colaboraram como articuladores, Isaura 
Tupiniquim Cruz e Thiago Nogueira 
Ribeiro, egressos do Mestrado em Dança.

http://www.corpocidade5.dan.ufba.br
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