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Introdução

Atualmente, a cidade tem se convertido num território onde se expressa 
materialmente a crise existencial do ser humano. Território de desestabilização mental, 
social, meio ambiental, uma verdadeira crise eco-lógica. As grandes intervenções urbanas 
têm perdido totalmente sua finalidade humana e a cidade somente progride materialmente. 
Assim, têm surgido novas formas de interpretar e representar as trocas constantes que 
acontecem na cidade, dando voz às novas culturas que surgem, como os skatistas e os 
artistas de rua. A cartografia urbana é uma dessas formas, fruto de uma reunião entre a 
geografia, a filosofia, a arquitetura, o urbanismo e as artes contemporâneas.

É possível construir mapas que nos falem de cidades não visíveis, mapas que nos 
falem da vida cotidiana, dos caminhos, dos eventos urbanos, daquilo que não é só estático, 
do simultâneo, do híbrido, do que pode estar à margem, de tudo que está soterrado, 
abandonado nos lugares físicos e espaciais nas cidades em que vivemos? E como 
representar essas "coisas"?

Com esta inquietação, o grupo Cidade+Contemporaneidade idealizou uma maneira 
de incorporar na cidade, cartografar o cotidiano, para que o tempo fosse desacelerado e as 
pessoas refletissem sobre o território à sua volta e sobre a sua realidade.

A ação de ser corpo no espaço urbano. Está intimamente ligado à corpografia de 
Jacques (2008) e ao corpo-espaço, de Miranda (2008). Esses dois conceitos partem do 
princípio de que o corpo está no espaço e o espaço torna-se corpo: incorpora, para tornar-
se projeto, cartografia.

A Intervenção

A intervenção é feita com projeções de imagens utilizando retroprojetores apontados para 
as paredes, chão, teto e até empenas cegas, dependendo de onde é realizada. O intuito não 
é necessariamente representar a realidade, mas criar um imaginário a partir dessas imagens. 
A escolha do retroprojetor é para que as "coisas" (imagens) possam ser movimentadas 
facilmente e sua escala seja manipulada. Além das imagens, bailarinos se moviam, 
utilizando o espaço da maneira como lhes convinha. Sem coreografias prontas, esses e 
outros corpos participavam da dança do e no espaço.

Objetivos da Intervenção

O grupo C+C tenta abrir uma brecha no comportamento sincronizado da cidade, para gerar 
controvérsias (disputas, opiniões diversas ou debates) no desenho urbano, como faz o para-
formal. A proposta da performance com as imagens,  parte do princípio de que a arte "faz 
pensar", a arte faz produzirmos novas relações, possibilitando descobrir a cidade dentro da 
cidade e, assim, surgir novas possibilidades projetuais.



Acreditamos que o que nasce da alteração relacional entre o espaço urbano e seus 
indivíduos, resulta numa dinâmica das cidades. Essa dinâmica é diferente em cada 
cidade ou lugar. Mas será que é possível explicar/contar como foi a dinâmica da nossa 
intervenção? Já que o texto não é a performance, assim como a cidade não é o projeto.
Fomentar a discussão sobre o conceito de espaço era um dos objetivos da intervenção, 
assim, a ação foi realizada na FAUrb - UFPel. Essa abordagem tornou-se fundamental, 
uma vez que, mesmo dentro de uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, quando 
falamos em espaço, "ainda é a geometria euclidiana, lugar geográfico/matemático de 
certezas nas medições de distâncias, áreas, volumes e ângulos, que nos vem à mente" 
(MIRANDA, 2008, p. 52), o que gostaríamos de desconstruir, pois entendemos que a 
cidade é muito menos as medidas e muito mais as caminhadas, as conversas, as pessoas.

Converter o "usuário" de um espaço em "perceptor" dele era outro de nossos 
objetivos. A arte tem o poder de "deslocar a percepção do usuário urbano, que se encontra 
neutralizada pelo seu hábito, interferindo na constituição de novas experiências da cidade" 
(FONSECA e ROCHA, 2010, p. 350). Assim, nossa atividade tenta fomentar uma 
participação ativa na vida pública, indo de encontro a um estado de inércia das pessoas, 
que estão acomodadas, de olhos fechados para sua cidade.
E, por fim, talvez o objetivo mais importante - apurar o olhar dos Arquitetos e Urbanistas 
para os corpos e para o movimento do espaço. "Hoje, é muito difícil que os arquitetos 
pensem que eles estão projetando para corpos em movimento." (PEREIRA, 2010, p. 287). 
Comumente a maioria dos profissionais esquece-se do seu corpo, uma vez que  vive  numa 
sociedade em que a razão é mais importante que a emoção, que o sentir, o que acaba 
resultando em projetos arquitetônicos e urbanísticos "estáticos".

Aconteceu...

Muitos alunos de arquitetura e urbanismo entenderam que a atividade era puramente 
visual, porém, "não somos e nunca fomos criaturas falantes ou criaturas visuais: nós somos 
criaturas de carne e sangue." (René Berger, GLUSBERG, 2005, p. 46). Não é possível 
separar o corpo em sentidos, ou em razão e emoção, portanto, qualquer atividade que 
fazemos é sempre corporal, na íntegra: "[...] o corpo é o receptáculo da memória e dos 
traumas, basta ativar certas partes para virem à mente certas lembranças" (FUÃO, 2003, 
p. 21). E talvez por isso que, às vezes, temos a sensação de que já estivemos em um certo 
lugar sem nunca antes ter estado, mas como representar as "sensações" no projeto?
Sabemos que "a cultura privilegia certos sentidos em relação a outros" e hoje privilegiamos 
muito o sentido da visão. Mas, se a Arquitetura não é só cenário e imagem, por quê 
concebemos e representamos os projetos estaticamente? Devemos nos preocupar mais com 
as experiências sensoriais, com os fluxos, as formas de experiência. Devemos lembrar que, 
assim como a arquitetura e os bailarinos, também somos corpo.

Acreditamos no espaço urbano como um produto cultural, uma produção social 
derivada de práticas sociais inseparáveis da dimensão cotidiana, e é nesse contexto onde se 
diluem e se subvertem quaisquer controle e modulação preconcebida e homogeneizadora.
Entendemos que através da arte é possível, pois ela traz questões não só visuais, para 
desterritorializar o público. A arte engloba sensações físicas e mentais, fazendo com que as 
pessoas a compreendam unicamente, cada um à sua maneira.

Limitação dos Corpos



A proposta da atividade é que todas as pessoas interfiram nas imagens, na movimentação, 
no espaço, entretanto percebemos que a grande maioria tem vergonha de interferir, são 
Arquitetos que não modificam o espaço na prática. Isso é compreensível, afinal, a ideia 
de que a mente é mais importante que o resto do corpo foi construída historicamente e é 
confirmada na escola: fomos "treinados" para ficarmos sentados na cadeira a tarde toda, 
somente usando o cérebro. Os alunos mais "rebeldes e indisciplinados" eram sempre os 
que passavam correndo de um lado para o outro, os mais "levados".

A separação filosófica entre corpo e mente resultou em generalizada ausência 
da experiência do corpo nas teorias do significado na arquitetura. [...] O corpo, 
quando esse comparece na teoria da arquitetura, é de modo frequentemente 
reduzido a um agregado de necessidades e restrições que devem ser acomodados 
através de métodos de projeto fundados em análise comportamentais 
ergonômicas. (Gartner, 1990, apud Frampton, 2002, apud AGUIAR, 2010, p. 42)

Devido a isso, entre outros aspectos, vivemos em uma sociedade contemporânea em que 
encontramos  sempre tudo pronto -  o lanche está ali, não precisa nem descer do carro 
para pegar. A cidade está ali, do lado de fora do vidro do carro, nós não a usamos, não 
imprimimos nela nossa característica, nossa vida está descolada da cidade, não estamos 
incorporados nela.
Mas essa acomodação/alienação já era criticada na década de 50, quando surgiu o 
movimento denominado Situacionismo, que reunia artistas de diversas áreas contrários à 
sociedade de consumo, à cultura espetacular e à passividade da sociedade. Comandados 
por Guy Debord, os situacionistas sugeriam que o "principal antídoto contra o espetáculo 
seria o seu oposto: a participação ativa dos indivíduos em todos os campos da vida social, 
principalmente no cultural." (JACQUES, 2012, p. 206). Além disso, "eram contra o 
monopólio urbano dos urbanistas e planejadores em geral, e a favor de uma construção 
realmente coletiva das cidades." (JACQUES, 2012, p. 209 e 210). Jane Jacobs, Henri 
Lefebvre e Archigram também foram alguns dos que criticavam as concepções ideológicas 
e espaciais do urbanismo moderno, para a qual a experiência urbana de seus habitantes se 
resumia a parâmetros objetivos e científicos.

Que cidade estamos construindo?

A partir da performance realizada, conclui-se  que a maioria dos estudantes de arquitetura 
preferiram ficar sentados vendo os outros mudarem o espaço para eles. Mas, já que nosso 
corpo não é algo que se diferencia da nossa mente, tudo o que se reflete nele (da cabeça pra 
baixo) modifica nossa mente (cérebro) e vice-versa. E já que a maneira como projetamos 
o espaço também interfere no nosso corpo e vice-versa, a Arquitetura que fazemos 
hoje e que está relacionada com o modo que entendemos o corpo, está nos limitando 
corporalmente (entendendo que a cabeça e o corpo são inseparáveis).
Assim, entendemos que a cartografia é uma maneira de fazer com que o aluno "enxergue o 
não visível" e, a partir disso, crie o seu processo de projeto. Com a cartografia, é possível 
que os alunos/profissionais percebam diferentes relações, criando, assim, projetos mais 
dinâmicos, originais e humanos. Porém, o processo a partir da cartografia não é linear, já 
que cada um é diferente e carrega experiências "corpo-espaciais" únicas.
Tal qual movimento dos situacionistas da década de 50, cremos que a cidade deve sim 
ser construída por todos, a começar pelos arquitetos e urbanistas e pelos planejadores 
do espaço. Esses profissionais precisam incorporar a cidade, usar a cidade, modificar a 
cidade, utilizando seu corpo, percebendo que não somos seres visuais, que somos um corpo 
sensível, que apreende o mundo não só por meio da razão.



Finalmente, entendemos que o que passa pelo corpo, pode virar projeto - não só de 
arquitetura e urbanismo -, a partir do start de cada aluno. Isso nos incentiva a continuar 
produzindo intervenções, que sejam capazes de acionar os alunos para que tornem-se 
profissionais e, portanto, produzam cidades que nos façam pensar e produzir "Ações 
Corprojetuais".
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