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TEMA 2007.2 – LABORATÓRIO CORPO E CIDADE 
 

 
Objetivos: 
 

Promover uma ampla discussão acerca das diferentes relações possíveis entre 

Corpo e Cidade buscando exemplificar, através deste tema, a multiplicidade e 

complexidade do campo da Estética Urbana. Na última edição deste curso o debate 

chegou à noção do corpo, sobretudo na análise de propostas de performances 

artísticas contemporâneas no espaço público. A proposta neste semestre é de se 

criar numa dinâmica laboratorial de experimentação de hipóteses acerca dos modos 

como se articulam essas noções de Corpo e Cidade em diferentes campos do 

conhecimento e, em particular, nos campos das artes visuais, dança, arquitetura e 

urbanismo. A partir de agenciamentos propostos, que serão analisados a partir dos 

campos distintos, burcar-se-á uma construção coletiva de argumentos teóricos, a 

partir dos debates e bibliografia trabalhados. O interesse principal da dinâmica 

escolhida para o curso está tanto na construção de uma maior fundamentação 

teórica, que possa ir além de idéias já naturalizadas em cada um dos campos, 

quanto na possibilidade de trocas entre pesquisadores (mestrandos ou doutorandos) 

de diferentes campos, para se tentar apreender a circulação das noções entre 

diferentes os campos. O objetivo final do curso é de se chegar a uma multiplicidade  

conceitual do tema em questão, buscando mostrar a complexidade das 

problemáticas contemporâneas que  atravessam estes diferentes campos e noções. 

 
 
 
 



 
Questões :  
 
A partir da constatação de que por um lado a prática e a crítica nos campos das 

artes visuais, dança, arquitetura e urbanismo sofrem de uma banalização ou 

naturalização de conceitos, e por outro, de que esses conceitos são nômades - 

atravessam os diferentes campos e ainda podem ser provenientes de outros 

campos filosóficos, artísticos ou científicos - e muitas vezes são apropriados de 

formas distintas por outros campos, o curso propõe uma investigação sobre as 

possibilidades de pesquisa na interface entre esses diferentes campos de 

conhecimento. Para tal serão propostos alguns agenciamentos iniciais a serem 

desenvolvidos – a partir da compreensão de cada campo e em conjunto - como a 

relação entre: cidade, organismo, corpo sem orgãos; projeto, processo, criação; 

espetáculo, participação, experiência; contaminação, desvio, ação, entre outros. 

Esses temas propostos para o desenvolvimento em agenciamentos conceituais 

serão debatidos para que possam subsidiar a construção de uma base instrumental 

para experimentações conjugatórias de hipóteses que atravessem tanto os campos 

quanto as noções em questão. 

 

Dinâmica : 
O curso propõe uma dinâmica laboratorial baseada em estudos críticos de textos 

selecionados, cujas discussões derivadas serão o canteiro de obras para a 

estruturação de laboratórios investigativos que proponham experimentações de 

apropriação conceitual nos campos Arquitetura, Dança e Artes Plásticas, a partir de 

protocolos de teste, a serem organizados pelos alunos e apresentados para 

avaliação e síntese coletivas. 

 

Estrutura: 
Encontros semanais intercalando:  

- canteiros de obra: agenciamentos para os laboratórios - apresentação de 

conceitos e discussões dos textos selecionados; 

- laboratórios: montagem e organização dos experimentos a partir de 

protocolos de teste (hipótese, parâmetros, procedimentos) e apresentação 

dos experimentos 

- avaliação de resultants 

 

 

 



Detalhamento das sessões: 
 
1. 15/08 – Apresentação geral, curso, metodologia e turma 

 convidada: Thais Portela (recém-doutora) 
2. 22/08 – Agenciamento 1 (A1)-  ARTE, CIÊNCIA E FILOSOFIA 

Prof. convidado Pasqualino Magnavita (PPG-AU) 

Textos de base (cap1/parte 1 e cap 3/parte 2): Gilles Deleuze e Félix 

Guattari, O que é a filosofia?, São Paulo, editora 34, 1992 

3. 29/08 – Laboratório 1 (L1)  

A partir do agenciamento proposto a turma se divide em grupos 

interdisciplinares e prepara uma proposta experimental em conjunto, com 

apoio de bibliografia, iconografia ou outros dados complementares. A 

proposta pode ser teórica ou prática (em projeto ou a ser realizada).  

4. 05/09 – Seminário 1 (S1)  

Apresentação pelas equipes das propostas desenvolvidas no Laboratório a 

partir do agenciamento proposto. Para o seminário os textos utilizados pelos 

grupos deverão já estar disponibilizados para o resto da turma. 

5. 12/09 – A2 –CIDADE, CORPO E ORGANISMO  

6. 19/09 – L2 

7. 26/09 – S2 
8. 03/10 – A3 – ESPETÁCULO, EXPERIÊNCIA E DESVIO 
9. 10/10 – L3 
11. 17/10 – S3 
12. 24/10 – A4 – PROJETO, PROCESSO E CRIAÇÃO 
13. 31/10 – L4 
14. 07/11 – S4 
15. 14/11 – A5 – ESPAÇO, PÚBLICO E INTERVENÇÃO 

16. 21/11 – L5 
17. 28/11 – S5 e balanço final 

 

 

Bibliografia: 
 
Será elaborada e fornecida ao longo do curso em função do perfil (campo do 
conhecimento) da turma e dos agenciamentos propostos.   


