
corpo
A ideia do corpo em primeira pessoa é de Maxine Sheets-Johnstone, filósofa, professora 
universitária e pesquisadora com formação também em dança, que reconhece a realidade 
biológica de um corpo da mesma forma em que reconhece os aspectos subjetivos da mente, os 
quais, segundo ela, são inseparáveis. Isso refuta a separação cartesiana entre corpo e mente, 
o eu e o corpo. É a partir dessa perspectiva que le-se, aqui, o corpo na contemporaneidade. 

Segundo conceitos de Christine Greiner e Claudia Amorim, essa leitura se dá a partir do 
reconhecimento da fisicalidade, da imaginação, da consciência e da relação co-evolutiva 
processada entre corpo e ambiente (GREINER; AMORIM, 2010). Conforme as autoras, esses 
aspectos são construídos no corpo a cada instante, em uma relação indissociável entre corpo 
e mente. Nesse f luxo entre pensamento e ação, acontece de forma constante o processo de 
sabedoria corporal, o qual é responsável pelo reconhecimento do mundo em volta a partir do 
corpo,  tanto de forma cinética (relativa ao movimento do corpo) quanto cinestésica (relativo à 
cinestesia, à percepção do corpo sobre o movimento. 

E o que poderia ser mais difícil de reconhecer do que conhecer o modo como conhecemos? 
(DAMÁSIO, 2015). O momento da tomada de consciência é aquele em que se passa a representar 
a si mesmo e a viver o corpo na sua totalidade, considerando o que se é e o que se deixa de ser. 
A imaginação é quem dá ao ser humano a capacidade de pensar outras formas de existência social 
ou individual. Através dela, é possível se distanciar de si mesmo, libertando-se do mundo objetivo 
e dando espaço ao outro (SACHS, 2013). Tais identificações são fundamentais, portanto, para 
ultrapassar a pele e se interpretar o espaço exterior.

espaço
O conjunto estudado é composto por dois edifícios, o primeiro (a) é um edifício dos anos 50, 
originalmente construído para cursos da área da saúde e que hoje não atende às necessidades 
do curso de Teatro. Esse edifício atualimente não dialoga com sua função social, devido à falta 
de qualidade espacial e de acessibilidade universal. Portanto, considera-se aqui a demolição 
do mesmo, partindo da construção de uma nova edificação para abrigar o programa de ensino 
do conjunto. O segundo é hoje a Sala Alziro Azevedo (b), edifício inventariado como patrimônio 
de estruturação pelo IPHAN/RS. Conforme descrição do próprio DAD, a sala é o espaço da 
experimentação cênica por excelência, utilizada até hoje como apoio para atividades e produções 
pelos acadêmicos, mesmo que em condições precárias de manutenção e habitabilidade.

Na busca por identificar a essência espacial da arquitetura, August Schmarsow (1994) propõe 
que contemplemos a estética da arquitetura a partir do interior. Aqui adotaremos a visão 
deste autor, que sugere que o centro da percepção espacial está no observador e em suas 
experiências. Essa foi, portanto, a linha de pensamento utilizada para ler-se o espaço no qual o 
projeto propõe intervir. O DAD possui um histórico longo de precarização, sofrendo com a falta 
de destinação de verbas à Universidade Pública. Assim, o papel deste trabalho é questionar: 
como desenvolver o olhar a si mesmo em um espaço por si só tão desvalorizado?

cidade
Corpo-território é um conceito apresentado por Verónica Gago (2020) para evidenciar a 
conjunção entre o corpo individual e o corpo coletivo, sendo o corpo uma composição de 
afetos, recursos e possibilidades que “se singularizam porque passam pelo corpo de cada um 
na medida em que cada corpo nunca é só ‘um’, mas o é sempre com outros” (GAGO, 2020, 
p. 107). Se “o homem tem dentro dele mesmo o lugar de uma história” e de uma história de 
suas práticas corporais, o lugar onde se inscreve absorve também essas histórias individuais 
e coletivas (GREINER; AMORIM, 2010, p. 103). Esse processo de experiência urbana a partir do 
corpo é chamado por Jacques (2008) de corpografia urbana, um “tipo de cartografia realizada 
pelo e no corpo, ou seja, a memória urbana inscrita no corpo”. Conforme a autora, ao provocar 
e valorizar a experiência corporal da cidade, poderíamos “(re)construir e, sobretudo, a analisar 
nossas próprias corpografias”, o que efetivamente poderia nos levar a uma prática mais justa 
da arquitetura e do urbanismo.

Na foto, a intervenção “Canto, dança e 

improvisação na Praça Campos Sales 

das turmas de Canto e Voz do DAD”. 
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Estrutura-se a narrativa em uma metáfora de dentro 
para fora: inicia-se pelo corpo e sua consciência 
individual, passando pela imaginação e percepção 
do espaço, e chegando, por fim, nas complexas 
relações que se estabelecem entre os corpos e o 
ambiente. 
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Edifícios do conjunto na 
situação atual.

Imagens do ensaio “Dance 
Curves” de Wassily Kandinsky 
- Bauhaus, 1926. O ensaio 
trata de desenhos a partir de 
movimentos da dançarina alemã 
Gret Palucca, fotografada por 
Charlotte Rudolf.
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Diagramas do ensaio “Point and Line to Plane” 
de Wassily Kandinsky - Bauhaus, 1926. 

Neste contexto, simboliza a complexidade 
gradual das linhas, uma metáfora às relações 

entre corpos e espaço na cidade.

(a) fachada da Rua General Vitorino, nº 255.
(b) fachada da Av. Salgado Filho, nº 340.

Fonte: SPH/UFRGS.

intro
Este trabalho tem a intenção de realizar uma 

intervenção arquitetônica e urbanística no 

conjunto que hoje abriga o Departamento de Arte 
Dramática e a Sala Alziro Azevedo, que integram 

o Instituto de Artes  da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (DAD/IA/UFRGS), assim como 

a Praça Campus Sales, localizados no Centro 

Histórico da cidade de Porto Alegre, Brasil.

Buscando enfatizar aspectos interdisciplinares 

entre as Artes - Cênicas, Visuais e Plásticas, Dança 

e Música - e os princípios da Arquitetura e do 

Urbanismo, propõe-se um projeto que busque a 

transformação do espaço construído a partir da 

premissa do corpo em primeira pessoa (SHEETS-

JOHNSTONE, 2009). Este conceito foi estabelecido 

a partir das investigações acerca das diferentes 

linhas pedagógicas do ensino do teatro, entre elas, 

a que sobrepõe a prática corporal à do texto falado.

Assim, pretende-se promover a valorização desses 

espaços, dadas as condições atuais de descaso 

e insalubridade das suas edificações e do seu 

entorno imediato, proporcionando um espaço 

de estímulo para a experiência corporal, criando 

diálogos entre o espaço da cidade e da comunidade 

acadêmica.  Através desta abordagem, pretende-

se chegar a uma solução que evidencie a relação 

corpo-território (GAGO, 2020) a partir da sua 

integração fisiológica, perceptiva e espacial, em 

que a criação do espaço se dá a partir daquele que 

o vive. 

localização
O espaço estudado neste trabalho (“a”, como 

indicado no mapa acima), está localizado na 

cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Mais precisamente, está inserido no bairro Centro 

Histórico, próximo ao edifício do IA/UFRGS (b), 

assim como do Campus Centro da UFRGS (c) e ao 

conjunto hospitalar da Santa Casa de Misericórdia 

(b). A região do Centro Histórico é identificada 

no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental (PDDUA) dentro da Macrozona 1, ou 

“Cidade Radiocêntrica”. Essa região vai até a III 

Perimetral de Porto Alegre e constitui a área mais 

estruturada da cidade, com grande diversidade de 

atividades urbanas. O PDDUA considera a região 

com incentivo à miscigenação e proteção ao 

patrimônio cultural, classificando-a como Área de 

Revitalização.

composição a partir do Departamento 

de Arte Dramática da UFRGS.
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