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INTRODUÇÃO

A oficina consistiu em desenvolver atividades prá-

ticas e teóricas relativas ao tema das improvisa-

ções corporais e do jogo de cintura no uso do es-

paço urbano. O presente relato traz à tona alguns 

resultados das discussões levantadas na oficina 

preparatória, realizada em 31 de março no IHAC, e 

nas atividades em que se estabeleceu uma ligação 

com a comunidade do Colégio Costa e Silva, na Ri-

beira, e do CSU – Nordeste de Amaralina, nos dias 

23 a 24 de abril de 2012.1 

Durante o evento do Corpocidade, a equipe de-

senvolveu atividades que aqui vem se relatar. O 

objetivo do presente texto, portanto, é levantar 

questões a partir de certas situações vivenciadas 

nas oficinas de campo, no que se refere à produ-

Poéticas 
tecnológicas
Cadê o jogo de cintura?
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Laboratório Urbano

Rose Laila de Jesus Bouças
Urbanista UNEB e membro Laboratório Urbano

O jogo de cintura é uma prática social empregada pelas pessoas 
para contornar obstáculos e crises presentes no cotidiano das 
cidades. A partir dessa concepção se partiu para caminhadas em 
dois pontos da cidade de Salvador, de modo a perceber como esse 
jogo de cintura está presente no cotidiano das pessoas. 

(ZORZO; FIGUEIRÓ, 2012)

A proposta desta Oficina foi entender o jogo de 

cintura na cidade, numa metodologia do profes-

sor Francisco Zorzo, do Instituto de Humanidades, 

Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Pode-se se 

entender que o jogo de cintura está empregado 

em muitas das interações sociais cotidianas e que 

o sujeito, no jogo de cintura, conta com formas 

culturais que fornecem apoio para os enfrenta-
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ção do jogo de cintura em cenas do cotidiano da 

cidade. A oficina pretendeu desenvolver proce-

dimentos criativos tendo em vista tais cenas que 

refletem o jogo de cintura. 

Por ocasião do Corpocidade pareceu muito acer-

tado entrar na discussão dos modos com que 

a população enfrenta os problemas urbanos. O 

jogo de cintura é empregado em quase todas as 

interações sociais. O sujeito conta com formas cul-

turais que fornecem apoio para os enfrentamen-

tos, movimentos e as fugas cotidianas, tais como a 

capoeira, o samba, o futebol, os mitos e narrativas, 

usos alternativos do meio computacional e o jogo 

das trocas.

PERCURSOS E TÁTICAS DO USO 
DO ESPAÇO URBANO

Certeau (2009) aponta um promissor caminho de 

estudos, que se afasta da abordagem formalista 

da cidade tal como é conceituada pelo urbanismo 

tradicional, indo em direção às práticas cotidianas 

instáveis e variantes. É promissor, segundo Certe-

au, buscar um caminho alternativo aos discursos 

formalizantes e “analisar as práticas microbianas, 

singulares e plurais” que se efetuam na cidade. 

Essas práticas cotidianas, graças a procedimentos 

criativos e sub-reptícios, escapam ao sistema nor-

mativo que está sendo promovido por dispositi-

vos e discursos atravancados.

Por que tomar uma distância crítica das visões 

formalistas do campo do urbano? Certeau (2009, 

p.160), explica que a cidade do discurso urbanís-

tico tem implicações redutoras em seus três ele-

mentos definidores. Primeiro por se definir a par-

tir de um processo de produção do espaço, que 

recalca os custos ambientais e sociais, depois, por 

mentos, movimentos e fugas cotidianas que po-

dem ser observados a partir e na sua interação 

com o espaço público. 

Uma vez que essas interações e práticas sociais se 

dão através do corpo do habitante no espaço pú-

blico, a corpografia ganha sentido como uma for-

ma de apreensão desse processo, pois de acordo 

com Jacques (2008) trata-se de uma cartografia 

corporal, ou seja, parte de uma hipótese de que a 

experiência urbana fica inscrita no corpo daquele 

que a experimenta.

A corpografia urbana é um tipo de cartografia 

realizada pelo e no corpo, ou seja, a memória 

urbana inscrita no corpo, o registro de sua 

experiência da cidade, uma espécie de grafia 

urbana, da própria cidade vivida, que confi-

gura o corpo de quem a experimenta. Tanto 

no campo disciplinar do urbanismo quanto no 

da teoria da dança, essas relações entre corpo 

e cidade são pouco exploradas ou até mesmo 

desprezadas. (JACQUES, 2008)

Os meios culturais aos quais podem ser incorpo-

rados pelo corpo no jogo de cintura podem ser, 

de acordo com Zorzo e Figueiró (2012), através da 

capoeira, do samba, do futebol, dos mitos e narra-

tivas, do jogo de trocas, entre outros. Em muitas 

dessas práticas estão as leituras que cada corpo é 

capaz de fazer de cada uma delas. Através do jogo 

de cintura este corpo transmite a compreensão 

que tem inscrita e que se expressa nos movimen-

tos e fugas em sua interação com o espaço públi-

co. Ainda para os autores supracitados, o jogo de 

cintura comparece nas relações sociais, desde as 

relações de amor até a política. A proposta da Ofi-

cina foi, portanto, relacionar esse jogo com o uso 

do espaço urbano concreto. Realizada em dois 
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estabelecer um sistema sincrônico que nivela os 

dados da realidade por ele pretende mapear, e 

terceiro, por criar um sujeito universal, o cidadão 

formal, o que significa rejeição de tudo o que é 

detrito, desvio e outros déficits sociais. 

Essa cidade do urbanismo, apesar de ser vista 

como a máquina heroica da modernidade (lugar 

de produção, de apropriação e do sujeito univer-

sal), precisa ser repensada. A vida urbana não se 

submete totalmente ao “poder panóptico”, pois 

“sob o discurso” que a ideologiza, proliferam astú-

cias e combinações de poder sem identidade, sem 

tomadas apreensíveis, sem transparência racional 

– impossíveis de gerir. (CERTEAU, 2009, p. 161)

A oficina do jogo de cintura urbano incorpora o 

programa de Certeau (2009), ou seja, visa encon-

trar “procedimentos – multiformes, resistentes, 

astuciosos e teimosos – que escapam à discipli-

na”, práticas cotidianas do espaço vivido de uma 

inquietante familiaridade urbana. Isso ele indica 

que permite observar o que dizem os “espaços 

perdidos” que não está incluído no discurso da 

cidade formal. Tal campo de estudos, das práticas 

cotidianas, deve atentar para a “enunciação pe-

destre e retórica ambulatória”.

O andar na cidade permite ao pedestre se apro-

priar do espaço. Como uma realização espacial 

(movimento, gesto) elabora relações e contratos 

pragmáticos que põem jogo os sujeitos da inte-

ração. (CERTEAU, 2009, p. 164) O caminhante ao 

adotar uma direção, aumenta as suas possibli-

dades, atinge interditos, seleciona movimentos 

possíveis. A forma da enunciação vai desde o “alô”, 

que gera um intercâmbio, até uma sucessão de 

topoi fáticos (CERTEAU, 2009, p. 165), com valor 

cognitivo e produzido segundo uma arte de fazer.

A ginga e o jogo de cintura reúnem uma cente-

na de tropos ou figuras coreográficas. O mesmo 

acontece com o drible no futebol. Assim como 

na dança, há analogia entre as figuras literárias e 

as ambulatórias, através da coreografia e das uni-

dades isoláveis que a compõem. Entre o sentido 

dado pelo arquiteto (ou urbanista) e o do usuá-

rio, há relação entre conotação e denotação com 

múltiplos desvios e variações. Surgem no uso do 

espaço, sentidos figurados ou tropos.

As práticas urbanas delineiam figuras de lingua-

gem podem ser pesadas em termos de usar um 

elemento em lugar de um todo ou de suprimir 

partes para escolher determinados componentes. 

Por isso a caminhada é também “saltitar em um 

pé-só”. Apesar dessa imagem parecer limitante, 

nada mais rico, pois como viu Certeau não se trata 

de um cidadão ordinário e passivo. Esse indivíduo 

(ou coletivo) é dotado de criatividade e coloca seu 

agir como um jogo ou uma antidisciplina, que 

gera múltiplos usos espaciais dotados de um co-

eficiente pessoal. 

Do ponto de vista da ligação entre as práticas es-

paciais e o lugar, forma-se uma bricolagem, uma 

memória espacial específica (site specific, como diz 

a arte contemporânea). As pessoas estão ligadas 

ao lugar desse modo, por um conjunto de lem-

branças próprias, simbolizações de dor e prazer 

do corpo. Veja-se a expressão “gostar de um lu-

gar” – essa expressão contém muitas sensações e 

lembranças. Resulta dessa colagem, para Certeau, 

uma outra cidade, diferente da do urbanismo, uma 

cidade de memórias, de deslocamentos e trajetos 

criados ao instante que escapam ao planejamento.

Para viver na metrópole contemporânea, o sujeito 

individual ou coletivo precisa inventar procedi-
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mentos corporais. Tais mecanismos permitem a 

ele sobreviver às mais desfavoráveis relações de 

força, sabendo-se que nem todas podem ser en-

frentadas diretamente. Enquanto o poder se orga-

niza e se exerce no cotidiano a partir de inúmeros 

pontos, de relações assimétricas e comandos, os 

procedimentos criativos são acontecimentos da 

linguagem que proporcionam saídas e formas de 

luta para a crise urbana contemporânea.

Procedimentos são o mecanismo que o artista 

constrói visando dar vazão à sua obra, negocian-

do com a tradição e a técnica. (ZORZO, 2007) Todo 

artista procura inventar um procedimento criati-

vo com o qual ele possa movimentar e renovar o 

campo da cultura. O procedimento compõe-se de 

gestos e enunciados, de modos de aplicação de 

materiais e ideias. 

Para o artista transpor o abismo entre a concep-

ção da obra e a realização da sua performance, ele 

conta com o procedimento, ou seja uma estrutura 

de ação, com que possa agregar propostas, impro-

visos e variações. Com esse mecanismo artístico 

ele estabelece regras e, se necessário, as subverte, 

permitindo à obra ter um avanço sucessivo e um 

acúmulo progressivo de efeitos. (ZORZO, 2007)

Pode-se tomar um exemplo de procedimento 

presente na arte brasileira contemporânea, que é 

a ginga. (JACQUES, 2003) Originária na formação 

da capoeira, a ginga introduz uma diferença cultu-

ral, com a qual o corpo se abre para contornar os 

axiomas e as pressões do sistema. (SODRÉ, 1983) 

O melhor desse exemplo é que proporciona um 

modo de sociabilizar o conhecimento (mão dupla 

comunidade-grupo), pois o desejo dos integran-

tes das oficinas é o maior engenho a ser mobiliza-

do nas atividades. 

dias, a atividade contou com dois momentos dis-

tintos: um com o desenvolvimento de atividades 

coletivas do grupo e outro momento caminhando 

pela cidade em dois locais específicos: Ribeira e 

Nordeste de Amaralina. 

Na Ribeira as atividades em sala foram constituí-

das em um momento de roda de discussão acer-

ca do que seria o jogo de cintura, com improvi-

sação teatral e construção de poesias e em outro 

momento pelo jogo de capoeira. No Nordeste de 

Amaralina, os participantes tiveram aula de ca-

poeira o que proporcionou uma nova leitura do 

corpo através dos movimentos da ginga. A capo-

eira por um lado aqueceu os pesquisadores para o 

momento da caminhada pela localidade, mas por 

outro lado forçou a musculatura que encontrou 

dificuldades nas subidas e descidas a serem rea-

lizadas no local.

Já a atividade na rua foi uma experiência “guiada”. 

Em ambos os momentos, tanto na Ribeira quan-

to no Nordeste de Amaralina, os pesquisadores 

foram guiados por moradores dessas localidades. 

Apesar de termos guias para a realização da ativi-

dade, e talvez por esse motivo, não utilizamos ma-

pas durante a experiência o que torna complicado 

traduzir numa cartografia tradicional os percursos 

realizados. Para o bem e para o mal o registro que 

se tem, além das fotografias, são aqueles que fica-

ram impressos no corpo e registrados na memória 

de cada pesquisador.

Na Ribeira (Figura 1), num primeiro momento  

saímos do Colégio Presidente Costa e Silva em di-

reção à praia e depois partimos sem um destino 

predeterminado. Também não nos utilizamos de 

mapas. Sobre esse aspecto, podemos dizer que 

realizamos experiências errantes, mas não total-
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mente. Os moradores que nos guiaram na expe-

riência tinham conhecimento de onde estavam 

nos levando, porém os pesquisadores não sabiam 

onde estavam indo. Sobre isso Jacques (2012, 

p.19) afirma:

Os errantes são, então, aqueles que realizam 

errâncias urbanas, experiências urbanas es-

pecíficas, a experiência errática das cidades. A 

experiência errática afirma-se como possibili-

dade de experiência urbana, uma possibilida-

de de crítica, resistência ou insurgência contra 

a ideia do empobrecimento da experiência a 

partir da modernidade [...]

FIGURA 1. Largo da Madragoa, Ribeira
Fonte: Francisco Zorzo, 2012.

Ambos os bairros apesar de distantes geografi-

camente, são próximos pelas condições socioe-

conômicas. Locais de moradia em geral humilde, 

tanto a Ribeira quanto o Nordeste de Amaralina 

possuem tipologias habitacionais semelhantes. 

Porém, se diferenciam pelo tipo de traçado que di-

fere pela localização dos assentamentos. Enquan-

to na Ribeira temos um traçado mais ortogonal 

Paola Berenstein Jacques, em A estética da ginga 

(2003), estudou a obra de Hélio Oiticica, que foi 

muito em rica em procedimentos de uso do espa-

ço urbano, tais como os “parangolés” e os “pene-

tráveis”. A pesquisa de Oiticica, conforme a notou 

Jacques (2003), em uma passagem de sua obra 

“Aspiro ao grande labirinto”, indica a necessidade 

de desintectualização para buscar saídas artísticas 

espontâneas e autênticas. Através de procedi-

mentos sacados da vivência da periferia urbana, 

Oiticica contou com maior improviso, em atos de 

desinibição intelectual, uma experiência de forte 

vitalidade e demolidora de preconceitos com que 

notabilizou sua carreira. 

“A metáfora erótica do labirinto é inevitável, pois 

trata-se de uma experiência sensorial” do espaço. 

(JACQUES, 2003, p. 93) É curioso como as análi-

ses do uso do espaço remetem ao gozo e ao que 

não é da imagem pronta e bem definida, de estar 

“perdido”, inquieto entre a interioridade e a exte-

rioridade. A busca de procedimentos é uma a ex-

periência do labirinto se faz “tateando, em tentati-

vas diversas; sem marcos precisos”. Desse, modo, 

tornamo-nos cegos no espaço, como quando 

estamos na escuridão e somos obrigados a “avan-

çar tateando”. (JACQUES, 2003, p. 93) Assim como 

Certeau, Jacques indica a experiência fundamen-

tal de andar na cidade e o elogio da deriva.

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
DO JOGO DE CINTURA E DA 
IMERSÃO DO CORPO NA CIDADE

As oficinas pretenderam desenvolver atividades 

práticas e metodológicas relativas ao tema do 

jogo de cintura. Sendo coerente com a proposta 



168

de estudar as práticas cotidianas, a Oficina procu-

rou seguir um método que dá primado ao corpo-

ral sobre o verbal. O objetivo é observar, a partir 

de certas situações difíceis encontradas no coti-

diano na cidade, como se produz o jogo de cintura 

e desenvolver procedimentos criativos com base 

nessas situações. 

Que procedimentos foram usados na oficina? Para 

promover o jogo de cintura são oferecidas ativida-

des interativas aos participantes, primeiramente 

na sala de aula, depois na rua. Entre as atividades 

estão a roda e o jogo de improvisação em sala de 

aula, como a brincadeira da divisão-envolvimento, 

em que o grupo se subdivide e se movimenta den-

tro do espaço do atelier. Outra atividade de impro-

visação teatral é a montagem de escultura corporal 

em grupo. Depois se trabalha a ginga e outros gol-

pes da capoeira como a esquiva, a meia-lua, o “aú”. 

Por fim a tática da caminhada nas áreas de entor-

no do local onde transcorre a Oficina, permite co-

locar os participantes em imersão na cidade. No 

caso da Ribeira e do Nordeste de Amaralina, foram 

estudados percursos que procurassem gerar uma 

visão ampla e contrastante das características es-

paciais urbanas. O trajeto interessante é aquele 

que mostra diversidade de configurações, que 

contemplasse espaços mais abertos e largos, ruas 

e avenidas importantes, mas também que che-

gasse a explorar caminhos por espaços coletivos 

e até ambientes domésticos. Nesse método, que 

penetra em espaços mais restritos da comunidade 

é preciso contar com pessoas do lugar que guias-

sem e convidassem o grupo a uma interação mais 

ao nível da entrevista com moradores locais.

proporcionado pela topografia plana, no Nordes-

te de Amaralina temos um traçado mais orgânico, 

adaptado ao relevo. A topografia nesse segundo 

caso faz com que os moradores tenham de ven-

cer as distâncias subindo e descendo as ladeiras, 

entre vales e cumeadas, o que implica num jogo 

de cintura diferenciado pela adaptação do corpo a 

localidade, como pode ser ilustrado pela Figura 2.

FIGURA 2. Ladeiras, Nordeste de Amaralina
Fonte: Francisco Zorzo, 2012.

Em ambas localidades caminhamos e buscávamos 

compreender / apreender, fosse pela observação, 

fosse por meio dos questionamentos, a maneira 

pela qual as pessoas em suas vidas cotidianas utili-

zam o jogo de cintura para criar formas de escapar 

às situações adversas. Uma das formas de jogo de 

cintura mais recorrentemente encontradas está 

relacionada às formas de driblar o desemprego e 

às relações sociais de solidariedade entre os mora-

dores. Outras práticas cotidianas do jogo de cintu-

ra expressas pelo corpo no momento de lazer e no 

esporte também foram observadas (Figuras 3 a 8). 
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FIGURAS 3, 4 e 5. Moradores transportando refrigerador, lavadores 
de carro e catador, Ribeira
Fonte: Francisco Zorzo, 2012.

FIGURA 1. Oficina do dia 24 de Abril de 2012 no CSU – Nordeste de 
Amaralina

Na metrópole contemporânea, precisamos inven-

tar procedimentos corporais para sobreviver às 

mais desfavoráveis relações de força, sabendo-se 

que nem todas podem ser enfrentadas direta-

mente. Os procedimentos criativos são aconteci-

mentos da linguagem que proporcionam saídas 

e resistências ao sistema normativo. (DELEUZE, 

1997, p. 21) Nesse sentido, a observação direta e 

a entrevista (ou conversa) com pessoas do lugar 

mostram-se instrumentos simples, mas efetivos, 

para se conhecer os modos como a população re-

cria cotidianamente o jogo de cintura urbano.

Pretendemos aperfeiçoar procedimentos do jogo 

da vida e levá-los a outros campos. A Oficina deve-

ria empregar um blog2 como forma de coletar as 

colaborações dos integrantes das atividades em 

grupo e dispô-los na Internet. A tecnologia ficou 

mais sofisticada e complicada, mas a técnica ainda 

permite que se possa desenvolver usos para o ma-

terial digital coletado nas oficinas (tais como fotos 

e vídeos). Com procedimentos artísticos, preten-

demos pesquisar movimentos e desejos que po-

dem transgredir as formas mecânicas da realidade 

ordinária. (ANDRADE, 2008) Nessa direção meto-

dológica, pode-se contar com a oferta de material 
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e trocas de experiências criativas entre os partici-

pantes das oficinas.

A troca de ideias passa a ser um dos principais mo-

tivos da criação da oficina. Além do humor de falar 

de experiências e de trocar narrativas, somam-se a 

performance e o jogo. Quer dizer, no caso do Cor-

pocidade, o procedimento deve ser explicitado no 

corpo de cada jogador e não apenas no modo ver-

bal e discursivo. Mas cadê a linguagem adequada? 

É preciso encontrar os procedimentos com que 

vamos seguir adiante e resistir através das nossas 

próprias descobertas.

RELATO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS 

As oficinas transcorreram, na manhã e na tarde de 

31 de março, 23 e 24 de abril de 2012, compondo 

um grupo total de cerca de 40 participantes (30 

participantes na Oficina preparatória e 10 nas dos 

dias do evento). Na parte da manhã, quando os 

trabalhos começavam, era feita uma explanação 

geral em que se colocava para o grupo o tema e o 

propósito das atividades. Foi dado destaque para o 

propósito maior da oficina de, partindo do jogo de 

cintura, encontrar procedimentos para enfrentar os 

problemas decorrentes do uso do espaço da cidade. 

Na manhã, após a apresentação inicial da coorde-

nação da Oficina, partimos para a dinâmica orien-

tada pelos monitores para que o grupo fizesse 

uma roda e começasse algumas atividades de in-

tegração. Cada aluno ou integrante se apresentou 

segundo um movimento particular. Depois veio a 

atividade de improviso em teatro, organizada por 

um oficineiro muito atento à proposta, que fez 

um jogo com diversos elementos dramáticos até 

compor uma estátua grupal. Cada atividade teve 

FIGURAS 6, 7 e 8. Menino na bicicleta (Ribeira), venda de picolé e 
oficina de bicicletas (Nordeste de Amaralina) 
Fonte: Francisco Zorzo, 2012.
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FIGURA 3. Vendedor de Queijinho na Ribeira

Vale registrar aqui, que na Ribeira, partindo do 

Largo da Madragoa o grupo se dirigiu para a praia 

pela via contígua ao mar, depois foi em direção ao 

largo do Papagaio, voltando pelo bairro popular 

passando pelo campo de futebol. No caso do Nor-

deste, o percurso começou pelo fim de linha no 

alto do bairro, depois se dirigindo para o Vale das 

Pedrinhas e, por fim, ao largo da Santa Cruz. Em 

ambos os trajetos foram desenvolvidas entrevis-

tas com pessoas do lugar.

Ao final notou-se que os integrantes entenderam 

bem a proposta. O grupo conseguiu encontrar um 

modo de observar e se integrar ao ambiente, tal 

como ocorreu, no dia 31 de março, na escadaria 

da igreja de São Lázaro que foi o momento mais 

integrativo, graças ao cântico e o sol tímido que 

apontava no céu daquela tarde. O violão de Juceil-

ton e sua presença proporcionaram um excelente 

momento de convívio, tanto na Oficina preparató-

ria como no dia do trajeto na Ribeira. 

Um dos frutos desse encontro foi a música compos-

ta para o evento Corpocidade. Na Oficina prepara-

tória quando no caminho de volta de São Lázaro 

uma roda de discussão dos resultados. Na parte 

da manhã, durante a Oficina Preparatória, oficinei-

ros-capoeiristas expuseram a questão da ginga na 

capoeira e introduziu alguns exercícios de ginga 

e outros. No caso do dia 24 de abril, no CSU do 

Nordeste de Amaralina, o grupo de capoeira com-

posto por Marcos, Allan e Clarissa, cumpriu essa 

tarefa de ministrar a aula de capoeira.

FIGURA 2. Trajeto no Nordeste de Amaralina em ladeira próxima ao 
Vale das Pedrinhas

Na parte da tarde, fizemos o percurso no entorno 

dos locais de encontro, ou seja, do Campus da 

UFBA (na Oficina Preparatória), do Colégio Cos-

ta e Silva e do CSU do Nordeste de Amaralina. O 

percurso da oficina preparatória foi mapeado pelo 

prof. Cristiano. A partida foi do PAF IV para Ondi-

na até as estátuas da “Gordinhas” e depois houve 

a subida em direção a São Lázaro, local em que, na 

escada e no largo, se comemorou o encontro com 

cantoria. O percurso da oficina do dia 23 de abril 

foi indicado por Juceilton Dantas e o do dia 24 de 

abril, pelo grupo de capoeira que atua no CSU do 

Nordeste de Amaralina. 
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O presente texto é uma tentativa de narração da-

quilo que foi “vivido” na caminhada realizada na ci-

dade, com todas suas metodologias e acontecimen-

tos imprevisíveis. A Oficina que tinha por objetivo 

repensar experiências metodológicas para apreen-

são dessa cidade contemporânea, também se põe 

como desafio da narração, que, por sinal, também 

pode ser uma metodologia para tal apreensão.

Segundo Agamben (2005), ao ler Benjamin na sua 

radicalidade expressiva, o homem contemporâ-

neo foi destituído da sua capacidade de ter e fazer 

experiências. Como então narrá-las, se Benjamin 

(1985) nota que tal pobreza de experiência se dá 

exatamente pela perda da capacidade de traduzir 

essa experiência pela narração?

Esses problemas não se impõem para negar tudo 

o que foi feito, pois a experiência metodológica 

e a presente narração possuem o seu valor, mas 

devem ser problematizadas de modo a deixar in-

terrogações que impliquem não numa desistência 

passiva de pensar novos métodos, mas na indica-

ção de alguns perigos da própria metodologia.

Ao percorrer os bairros periféricos questionando 

às pessoas sobre o que entendem por “jogo de 

cintura” a maior parte das respostas que encon-

tramos foram relacionadas a conviver com as as-

perezas da vida, sobretudo a violência causada 

pela criminalidade, e noutro ponto uma resposta 

de uma ativista cultural: levar a cultura local (dan-

ças de tradição africana) através da formação de 

artistas que consigam, através da arte, escapar da 

pobreza.

O argumento central da Oficina é de que o jogo 

de cintura é uma espécie de resistência das pes-

para o campus de Ondina, surgiu a ideia de com-

pormos um Vídeo Clip. Uma aluna compôs uma 

poesia. Dóris compôs um poema que foi musicado, 

de modo ágil por Juceilton. Agora o grupo preten-

de gravar uma canção sobre o tema. Conseguimos, 

portanto, uma ponte conceitual com a música.

Das rodas de discussão, sacamos alguns comentá-

rios pertinentes com respeito ao comportamento 

dos integrantes: 1) O movimento de uma pessoa 

interfere na das outras; 2) Quem entrou depois 

teve que entrar no jogo do outro; 3) Para haver 

jogo tem que entrar em campo e permitir ser con-

tagiado; 4) Convém ter paciência e disciplina; 5) 

É interessante articular o enunciado com o movi-

mento corporal.

A reação das pessoas, no cômputo geral, parece 

ter sido excelente. Apesar de que algumas pes-

soas estarem inicialmente um tanto reticentes, 

interagiram ativamente e foram se entregando e 

se divertindo nas diversas atividades. A questão 

sempre retornava: qual o jogo de cintura de cada 

um? Como anda o improviso? Perguntar “Cadê o 

jogo de cintura?” era o mote das diversas ativida-

des. Durante o percurso do dia 24 de abril, con-

seguimos fazer entrevistas com pessoas do local 

(líderes de comunidade) no Nordeste de Amarali-

na. Fizemos entrevistas dentro das casas e conhe-

cemos um pouco mais a vida da comunidade.

Ao longo das dinâmicas de grupo e do trajeto, 

o jogo de cintura emergiu de modo muito fácil. 

Ele extrapola o próprio grupo, pois compareceu 

na rua, no catador de manga no caminho da Po-

litécnica, ou naquele morador do bairro popular 

que convive com o cão de rua. A ginga entra nas 

ações rotineiras, como no caso do que salta a poça 
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d´água ao atravessar o espaço entre a via e a cal-

çada. Sentar nos degraus da igreja, cantar e tomar 

guaraná também descansam o corpo. Cada inte-

grante remontou ao seu modo a sua parte na está-

tua coletiva desenvolvida pela manhã. Enquanto 

essa interação se desdobrava cada um falou uma 

frase relativa ao tema da Oficina, como uma pala-

vra de ordem. 

FIGURA 4. Carregadores no trajeto da Oficina de 23 de Abril de 2012 
na Ribeira

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Jogo de cintura é todo procedimento criado para 

dar um sentido novo ou inesperado às ações em 

contextos de dificuldade de escolha. Esse procedi-

mento permite ao indivíduo e ao grupo dispor de 

um ângulo apropriado para encontrar uma linha 

de fuga, contar com uma perspectiva imprevista 

com que ser capaz de reverter um quadro desfa-

vorável. O exemplo foi dado por Michel de Certe-

au: perante o sistema de produção industrial, um 

procedimento que permite um uso alternativo 

dos objetos é a reciclagem da sucata e seu jogo 

de adaptações criativas.

Na oficina de segunda-feira, dia 23 de Abril de 

2012, na Ribeira, as pessoas que foram entrevista-

das indicaram, predominantemente, uma noção 

que relaciona o jogo de cintura com a sobrevivên-

cia cotidiana, ou seja, que é preciso ter criativida-

de para viver com os recursos financeiros disponí-

veis. A partir dessa noção elaborada no encontro, 

foi possível notar como a população encontra 

meios para tocar adiante sua fonte de renda ou 

para economizar, por exemplo, vendendo algum 

produto na rua (ver a Figura 3).

No Nordeste, graças ao apoio de um grupo de 

integrantes e talvez, em função da conjuntura do 

CSU – Nordeste, que tem enfrentado uma situa-

ção que envolve a questão da violência do bairro, 

que hoje sofre de um certo estigma, prevaleceu 

uma noção diferente relacionada com o jogo de 

cintura. Ficou evidenciado que a capoeira propor-

ciona um procedimento adequado para enfrentar 

as dificuldades urbanas e articular saídas para as 

crises e tensões por parte de um segmento da po-

pulação jovem do bairro.

No uso do espaço urbano, portanto, elaborar pro-

cedimentos ligados ao jogo de cintura parece per-

mitir um outro modo de pensar a cidade e supor 

uma racionalidade que atua fora do algoritmo 

previsível ou normatizado. Nas cidades brasileiras, 

muitas vezes o jogo ocorre nos limites entre o legal 

e o ilegal, entre a cidade formal e a informal, nos 

poros e nas brechas do sistema social. Abrindo um 

campo de estudos, a oficina proporciona a reflexão 

sobre esse campo de possibilidades de investigar 
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soas comuns à situação socioeconômica e espa-

cial à qual estão submetidas. No entanto, o que 

talvez mereça ser questionado, por um lado, é se, 

de fato, há uma resistência ao se pôr entregue ao 

discurso da violência, especialmente localizados 

nos programas televisivos policialescos transmiti-

dos em regra ao meio dia, cujo alvo principal são, 

duplamente, as pessoas nessa situação socioeco-

nômica, pois eles são ao mesmo tempo os atores e 

os telespectadores. Do outro lado, olhando aten-

tamente para o que foi descrito, sobretudo no 

segundo dia, poderíamos chamar de resistência à 

saída da pobreza através da disseminação midiáti-

ca da “identidade” afro-brasileira através da dança 

ou de outras manifestações, enfim, seria uma re-

sistência a saída pela cultura?

Parece que, em ambos os casos, apenas consegui-

mos detectar a entrega total a uma sociedade es-

petacular. De modo que a entrevista que tinha por 

objetivo de algum modo captar das pessoas algu-

ma “experiência” traduzidas em palavras, encon-

trou apenas o slogan, a propaganda e a publicida-

de, fazendo coro a afirmação de Giorgio Agamben 

(2005, p. 23) – atento leitor da tese sobre a socie-

dade do espetáculo de Guy Debórd – de que o “o 

slogan [...] é o provérbio de uma humanidade que 

perdeu a experiência”. 

Afinal, o que se pode ter por certo de tal tenta-

tiva metodológica é que a atenção sempre deve 

redobrar-se para não se render ao método fácil e 

óbvio, já que tentativas de experiências metodo-

lógicas devem problematizar tanto o conceito de 

método, quanto o conceito de experiência, o que 

talvez só ambas as experiências, a corporal e a te-

órica, podem auxiliar a conseguir. 

novos usos do espaço. A observação do corpo-a-

-corpo no mundo ordinário das reciprocidades 

cotidianas, que implica em um complexo jogo de 

lealdades e compromissos, exibe uma intensa ne-

gociação que precisa ser melhor entendida pela 

população e por todos os estudiosos do urbano.

NOTAS

1 Registra-se aqui um elogio a colaboração dos professores-
diretores do Cólégio Estadual Costa e Silva, Robson e Celso, 
além dos diretores do CSU – Nordeste de Amaralina, Andréia 
e Evandro. Agradecimentos aos monitores e oficineiros Amine, 
Almir e Juceilton, estudantes do IHAC. Em especial, fica aqui 
registrado o apoio de Amine Benevides no processo da ins-
crição dos participantes da oficina e leitura do presente texto.

2 <www.jogodecorpourbano.blogspot.com.br>
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