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  editorial 

A revista redobra entra em seu 3º ano, impressa com periodicidade semestral, para dar continuidade aos 

debates sobre as relações entre arte, urbanismo, corporalidade e cultura, mobilizados pela Plataforma 

Corpocidade – um conjunto de ações e atividades desenvolvidas por artistas e pesquisadores, cuja 

atuação em diferentes campos de conhecimento, dedica-se a abrir frestas de interferência crítica nas 

atuais possibilidades de articulação entre CORPO e CIDADE, em busca do redesenho das suas condições 

participativas no processo de formulação da vida pública em que estão coimplicados, no atual contexto de 

crescente espetacularização das cidades.

Originalmente em formato eletrônico, a redobra foi idealizada em 2008, para atuar como campo de 

articulação pública para o evento CORPOCIDADE: debates em estética urbana 1. Naquele primeiro 

ano, suas quatro edições mensais, produzidas pela equipe de cinco estudantes de pós-graduação da UFBA – 

Aline Porto Lira, Carolina Fonseca, Eduardo Rocha e Rosa Ribeiro (Arquitetura e Urbanismo) e Joubert 

Arrais (Dança) –  corresponderam às sessões temáticas do encontro, cumprindo função introdutória do 

tema geral sob as abordagens específicas propostas pelos pesquisadores e artistas integrantes do Comitê 

Artístico Científico em cada Sessão Temática – Cidades Imateriais, Cidade Como Campo Ampliado da Arte, 

Corpografias Urbanas e Modos de Subjetivação na Cidade – divulgando proposições e ideias de diversos autores 

a um público mais abrangente do que seus participantes presenciais. 

Ainda em formato eletrônico, a revista desdobrou-se em experimentações editoriais mais expandidas, a partir 

de 2010, quando foi realizado o CORPOCIDADE 2. Produzidas pela nova equipe de editores integrantes 

do Laboratório Urbano, formada por Carolina Fonseca (editora-geral), Clara Pássaro, Gabriel Schvarsberg, 

Milena Durante, Pedro Britto e Washington Drumond, as três edições deste segundo ano ativaram laços de 

afinidade colaborativa e de conexões temáticas propulsores de uma expressiva autonomia criativa que, no 

entanto, muito bem realçou sua correlação ao tema do evento: conflito e dissenso no espaço público.

Agora, passados quatro anos e oito edições, a redobra inicia outra fase (Ano 3), com formato impresso 

e propósito editorial dedicado a dar ressonância pública ao processo investigativo propostos pelo grupo 

de pesquisa Laboratório Urbano (PPGAU-UFBA) no projeto Experiências metodológicas de apreensão da 

complexidade da cidade contemporânea, contemplado pelo edital PRONEM FAPESB/CNPq. Consolidando 

parcerias com outros grupos como o Laboratório Coadaptativo – PPGDANÇA/UFBA, Laboratório de 

Estudos Urbanos – PROURB/UFRJ, LASTRO – IPPUR/UFRJ, Laboratoire Architecture Anthropologie – CNRS/



França e CRESSON – CNRS/França, e inaugurando um núcleo de articulação acadêmica com 

a Universidade Estadual da Bahia (UNEB), esta pesquisa pretende investigar a complexidade 

da cidade sob o enfoque da micropolítica, tomando a noção de experiência como desvio aos 

processos homogeneizadores da vida pública, promovidos pelas dinâmicas socioculturais 

instauradas por princípios de urbanização segregatórios e domestificadores da ação corporal 

de seus habitantes.  

Para fazer esse acompanhamento da pesquisa, estão programadas seis edições semestrais que 

devem alternar um duplo movimento de introdução articuladora das questões agendadas e 

compartilhamento das narrativas criticas das ações realizadas nas quatro atividades pelas 

quais o projeto se desenvolverá: estudos teóricos, experiências de campo, seminários de 

articulação e seminários públicos, sempre com uma preocupação de fundo quanto ao léxico 

associado ao tema e às praticas de sua subjetivação e incorporação, com a participação de 

pesquisadores de Arquitetura e Urbanismo, Dança, Artes Visuais, Sociologia, Antropologia, 

História, e Psicologia. 

Neste primeiro número impresso, redobra introduz o campo de engendramentos temáticos 

da pesquisa em torno de cinco diferentes nós dessa tessitura: 

CONTRAPONTO > movimento de construção de arranjos polifônicos superpostos e entrelaçados 

num mesmo espaço de encontros, distensões e cruzamentos em torno de ideias e discursos. 

Traz diferentes narrativas em torno da experiência de apreensão da cidade,  sob aspectos 

da sua realização e da reflexão critica sobre seus pressupostos e implicações epistêmicas 

e metodológicas: um workshop coordenado pela socióloga francesa, pesquisadora do 

Laboratoire CRESSON, Rachel Thomas, com estudantes da disciplina Atelier 5 do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFBA, ao longo de uma semana, em junho de 2011; outra realizada 

pelo artista Francesco Careri, pesquisador do Laboratório Arti Civiche/ Roma Tre, ao longo de 

uma tarde de setembro de 2011, em Salvador, com três membros do corpo editorial da redobra; 

um artigo de Jean Paul Thibaud pesquisador do Laboratoire CRESSON, apresentado na mesa 

redonda Errâncias, Ambiências e Transurbâncias, promovida pelo Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, em setembro de 2011, com a participação de Francesco 

Careri, Paola Berenstein Jacques, Francisco de Assis Costa e Fabiana Dultra Britto (Dança-

UFBA), além do autor; e uma outra narrativa referente ao debate Homens Lentos, rugosidades 

e espaços opacos, promovido pelo Laboratório Urbano em agosto de 2011, na FAUFBA, cujas 

participações aparecem em variados formatos de registro: artigo derivado das falas de Ana 

Clara Torres Ribeiro (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano-UFRJ) e Cássio Eduardo 

Viana Hissa (Georgrafia-UFMG), texto de ignição para a fala de Cibele Saliba Rizek (Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo-USP\São Carlos) e transcrição da fala da debatedora Ana Fernandes 

(Faculdade de Arquitetura-UFBA), e das participações no debate aberto ao público. 

FERRAMENTARIA > local e prática de exposição dos recursos usados para construção de 

argumentos, formulação de propostas e elaboração de projetos derivadas de experiências de 

apreensão da cidade. 
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Traz recortes de trabalhos defendidos por integrantes do Laboratório Urbano, na graduação (Jana Lopes 

e Rafael Luís Souza) e no mestrado (Carolina Fonseca, Clara Pignaton, Gabriel Schvarsberg e Thiago Costa), 

cujas ideias tanto resultam quanto sugerem modos de discussão da experiência urbana empreendidos no 

âmbito acadêmico.  

DIAGRAMA > recurso de visualização panorâmica do conjunto de relações componentes da teia de conceitos e 

noções que está sendo articulada nos Estudos Teóricos  que embasam do processo da pesquisa.

Traz uma composição de escritos e ditos dos autores estudados e dos participantes que procura delinear 

os caminhos percorridos, interrompidos ou desviados ao longo dos nossos encontros quinzenais de estudo 

coordenados pelos pesquisadores Fernando Ferraz e Washington Drummond.

TUMULTO > encontro de  dissonâncias, discordâncias, distensões, digressões e outras tantos modos de 

desdobramento de sentido praticados sobre um mesmo foco discursivo.  

Traz textos de Paola Berenstein Jacques, Pasqualino Romano Magnavita e Washington Drummond sobre 

tipos de experiência – errática, rizomática e impossível, respectivamente – provocativas de compreensões 

menos consensuais sobre modos de relação com a cidade e a vida. 

RESENHA > espaço de apreciação crítica sobre objetos artísticos, bibliográficos, acadêmicos e cotidianos.

Traz a apresentação feita por Joana da Silva Barros e Edson Miagusko para o livro Saídas de emergência: 

ganhar/perder a vida na periferia de São Paulo, recém-lançado pela Boitempo e organizado por Robert Cabanes, 

Isabel Georges, Cibele Saliba Rizek e Vera Telles. 

Por fim, neste 1º número da nova fase, a redobra presta homenagem especial a Ana Clara Torres 
Ribeiro, socióloga pesquisadora do IPPUR/UFRJ e parceira querida do Laboratório Urbano, cujo 

falecimento em 9 de dezembro de 2011 nos desmantelou o prumo, interrompendo um contundente (e raro) 

companheirismo acadêmico maturado pelo convívio afetuoso com sua fala lúcida, seus gestos francos e riso 

volumoso, agora tornados presença contínua pela ausência que nos enche de saudade. 

Aqui, além da sua fala no debate Homens Lentos, rugosidades e espaços opacos, transcrevemos sua entrevista 

inédita concedida em 2009 a Alessia de Biase, coordenadora do Laboratoire Architecture Antropologie 

e, então, pesquisadora visitante no PPGAU-UFBA por quatro meses. Nesta conversa em torno da noção de 

cartografia, Ana Clara apresenta sua ideia de cartografia da ação, que vinha desenvolvendo junto ao seu 

grupo de pesquisa LASTRO, cuja continuidade se expressa pelo seu espalhamento singularizado nos projetos 

da sua equipe: Catia Antonia da Silva, Luis Perucci, Ivy Schipper e Vinicius Carvalho, que assinam o artigo 

“Pensamento Vivo de Ana Clara Torres Ribeiro”.

Entusiasta das ousadias desestabilizadoras de discursos e atos hegemônicos sua contribuição sempre fez 

uma enorme diferença no nosso trabalho pela compreensão do processo desavergonhado de esvaziamento 

da esfera política da vida pública pela normatização da sua potência criativa. Como certamente fará a 

sua obra inacabada teorias brincantes do Brasil no necessário enfrentamento da espoliação dos sujeitos 

promovida pelas políticas urbanísticas atuais. 

Que esta pesquisa se ilumine da sua interlocução.  VIVA A VIDA!
Fabiana Dultra Britto
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