
  

 

I. Dados  

Titulo 
Corpo na cidade: membrana 

performática 

Ministrante (s) 
Caroline Marim e Adriana Aguiar. 

Carga horária 
13 horas 

Público-alvo e faixa etária 
 
 

14 a 20 anos 

A oficina está aberta à pessoas que tenham 

interesse em investigar tensões dialógicas entre 

vivências pessoais e/ou coletivas com o espaço 

urbano, em especial o bairro da Boa Vista, lócus 

do MAMAM. Sem restrições quanto à vivências 

e conhecimentos anteriores, dado que 

compreendemos que cada participante move-se 

reverberando experiências e que precisamente 

será a diversidade das mesmas que constituirá a 

movência dos conteúdos vibracionais da oficina. 

 

Datas de realização da oficina/curso 

 

 02, 03 e 04 de Fevereiro de 2018. 

 

1° espaço/ tempo – MAMAM, 02/02, sexta-feira 

(14:00– 17:00). 

- Reconhecimento do grupo e das convocações 

da oficina.  

- Experimentação corporal em diálogo com as 

técnicas do Contato/Improvisação. 

 

2° espaço/tempo MAMAM, 03/02, sábado, 

(10:00 – 17:00)  

 - Contextualização histórica com foco nas 

manifestações artísticas já realizadas pelas 

cercanias do MAMAM.  

- Rotas a serem criadas pelas cercanias do 

MAMAM de modo a gerar a ativação dos 

referenciais pessoais e/ou coletivos no espaço 

público através de investigações corporais 

tecidas no 1° espaço/tempo. 

* o período de almoço fará parte da oficina e 

será uma das proposições no processo de 

composição entre os espaços/tempos. 

 

3° espaço/ tempo – MAMAM e arredores 

03/02, domingo (14:00 – 17:00) 

- Atravessamentos decorrentes e realização de 

experimentos em performance;  
- Registro ao vivo das decorrências e 

mobilização para continuidade das pesquisas. 

 



Local de realização da oficina/curso 

 

( X  ) Pátio Mamam 

( X  ) Auditório Mamam 

( X  ) Ao redor do museu (em outros locais) 

Horário da oficina/curso 
02/02 das 14 às 17 horas; 
03/02 das 10 às 17 horas e 

04/02 das 14 às 17 horas. 

Total de 13 horas. 

Quantidade mínima e máxima de 

participantes  

Mínimo – 03 

Máximo – 13 

Valor da inscrição: 
R$ 130,00 (cento e trinta reais). 

Dados da conta para depósito das 
inscrições 

Adriana M. Aguiar (Caixa Econômica Federal) 

Agência: 3484  

Operação: 013  

CP: 9256 

CPF: 034.320.89465 

 

Ou 

Caroline Izidoro Marim (Santander) 

Agência: 4310 

Conta Corrente: 010494714 

CPF: 18501481807 

Inscrições pelos e‐mails: 
aguiaradrian@gmail.com ou 
caroline.marim@gmail.com 

 

Breve currículo do ministrante 

 

 

Carol Marim é bailarina contemporânea e pós-

doutora em filosofia. Nasceu em São Paulo/SP e 

atualmente reside em Recife/PE. Professora 

substituta em Estética do Departamento de 

Filosofia da UFPE, participou dos grupos de 

dança Mergulho no corpo (19982004/ 

Florianópolis/SC) e Café Reason Butoh Dance 

Theatre (200809/Oxford/UK). Entre 2009 e 

2011, fez a formação de Bailarino 

Contemporânea na Escola Angel Vianna (Rio de 

Janeiro/RJ). Desde 2001 vem realizando 

diversas performances e participando de 

festivais, tanto no Brasil, como em outros países. 

 

Adriana Aguiar é recifense graduada em 

Artes Plásticas pela UFPE. Ao longo de mais de 

10 anos desenvolve-se no campo da Mediação 

Cultural atuando em instituições culturais 

pernambucanas e paulistas, tais como Fundação 

Joaquim Nabuco, Fundação Bienal de São 

Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil, entre 

outras. 

 



Para conhecer um pouco mais das ministrantes 

acessar: 

https://carolinemarim.wixsite.com/carolmarim 

e https://artistaeducadora.blogspot.com.br 

 

II. Plano de Trabalho  

Conteúdo programático:  

 
1 dia – mergulho 

 

A partir de experimentações de pensamento e movimento, nos quais a dicotomia entre pesquisa/criação é 

rompida, propõe-se o despertar da criação de performances urbanas com o intuito de provocar a ação 

reflexiva acerca de: como o pensamento trabalha; onde a criação começa; o que pode um corpo na cidade; e 

como pensar, por meio do movimento, pode criar coreografias do cotidiano, figurinos e cenários afetivos 

com a cidade. 

Neste dia iniciaremos a tessitura com um levantamento das inquietações de cada corpo (participante) em sua 

relação com a cidade. Depois, a partir de procedimentos e técnicas de contato/improvisação em dança 

exploraremos as possibilidades de movimentação na relação com o espaço do Museu. Neste dia, o objetivo é 

que o participante seja capaz de criar um vocabulário e repertório de práticas para a realização da ativação 

com a cidade no segundo dia. 

 

2 dia – ativação 

 

Contextualização junto à História da Arte acerca de produções artísticas que tangenciam questões sobre o 

corpo na cidade, em especial junto ao bairro da Boa Vista; 
 

Ativação do corpo nos arredores do MAMAM – experimentações de movimentos corporais, respostas 

atitudinais ou objetuais na\com a cidade; 
 

Composição de peles performáticas a partir da costura de retalhos (anotações soltas, vídeos, fotografias, 

artigos lidos e escritos, conversas, poesias) e movimentos, que foram levantados anteriormente, partiremos 

para a composição a de exercícios performáticos que podem ser tanto coletivos, quanto individuais. 

 

3 dia Apresentação/realização da performance 

 

Este dia será reservado para a finalização e realização dos experimentos em performance no espaço urbano. 

Aberto para convidados. 

  

Objetivos (gerais e específicos):  

 
O objetivo geral da oficina é de provocar encontros do corpo com a cidade através da ativação da capacidade 

de expandir os próprios movimentos em contato com os espaços públicos. 

 

Os objetivos específicos são: capacitar os participantes com algumas técnicas de contato/improvisação em 

dança; participar dos processos criativos que envolvem o fazer performático; conhecer referências da 

História da Arte que dialogam com os temas corpo-cidade. 

 

 

 



Metodologia: 

 
A proposta metodológica é de ruptura da separação das abordagens estético, filosófica e epistêmica de saber, 

na qual pesquisa e criação não estão separadas e são produzidas pelo corpo em movimento. Através do 

corpo em movimento no espaço/tempo entre vazios buscaremos refletir sobre: 

 

● Integrar as concepções dualistas convencionais de corpo físico, mental, orgânico, sociocultural, através da 

proposta de um corpo-cidade. No qual reconhecemos que a nossa os espaços públicos formam circuitos 

sensíveis com os nossos corpos. Somos tocados por diferentes eventos, em diferentes pontos e de diversas 

maneiras criando um “ambiente” dentro, fora e entre. 

 

● Duas dimensões da experiência, uma delas é a dimensão relacional do evento/acontecimento, a segunda é 

a dimensão qualitativa do evento/acontecimento. As questões que essas dimensões despertam são: a 

participação imediata do acontecimento no mundo que é mais amplo do que a própria experiência sua 

atividade. Segundo, fazer algo efetivamente é sentir - registrar. 

 

Produção de uma cartografia sensível, inscrita e escrita na dos corpos em movimento na cidade. No “entre” 

acidentes internos (emoções, humores, dores) e externos (pedras, água, plantas, poluição visual, sonora e do 

ar) acontece o trânsito, onde se renasce constantemente, se experiencia o limite, correndo o risco, estando 

fora do conhecido. 

 
 

 

 

 


