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Segunda-feira, 12 setembro 2016 

 A partir das 08h30 – Acolhimento e credenciação 
Receção Entrada Edifício / Frente a Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 09h00 - 09h15 –  

Auditório B1.04., ISCTE-IUL 

 09h15 - 09h45 –  

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 09h45 - 10h00 –  “O Touro e o Vazio”, por Andrea Copeliovitch 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 10h00 - 10h30 – Coffee-break 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 10h30 - 12h15 – Sessão 1 | Sessão 2 | Sessão 3 

Salas C4.05, C4.06, C4.07, ISCTE-IUL 

 12h15 - 13h00 –  Flâneur 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 13h00 - 14h00 – Almoço 
 

 14h00 - 14h30 –  Maria Lucia Bueno 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 14h30 - 15h00 –  Carlos Fortuna 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 15h00 - 15h30 –  Glaucia Villas Bôas 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 15h30 - 16h00 – Coffee-break 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 16h00 - 17h45 – Sessão 4 | Sessão 5 | Sessão 6 

Salas C4.05, C4.06, C4.07, ISCTE-IUL 

 17h45 - 18h30 –  

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 18h30 - 19h00 –  da rede RAIU 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 19h30 - 20h00 – : Flâneur – Novas Narrativas Urbanas 

Jardim do Príncipe Real, Lisboa 

 20h30 - 22h30 – Jantar-Festa 
Restaurante Rosa da Rua (a confirmar), Rua da Rosa, Lisboa 
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Terça-feira, 13 setembro 2016 

 A partir das 09h00 – Acolhimento e credenciação 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 09h30 - 10h30 –  da Rede Todas as Artes 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 10h30 - 11h00 –  Ricardo Campos 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 11h00 - 11h30 – Coffee-break 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 11h30 - 12ho0 –  Pedro Costa 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 12h00 - 12h30 –  Ana Luiza Carvalho Rocha & Cornelia Eckert 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 12h30 - 13h00 –  

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 13h00 - 14h00 – Almoço 
 

 14h00 - 15h45 – Sessão 7 | Sessão 8 | Sessão 9 

Salas C4.05, C4.06, C4.07, ISCTE-IUL 

 15h45 - 16h15 – Coffee-break 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 16h15 - 18h00 – Sessão 10 | Sessão 11 

Salas C4.05, C4.06, ISCTE-IUL 

 18h00 - 18h30 –  

Sala de exposições, ISCTE-IUL  

 21h00 - 21h30 –  

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 21h30 - 23h00 – “Do outro lado do Atlântico”, realizado por 

Daniele Ellery e Márcio Câmara 
Sala de exposições, ISCTE-IUL 
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Segunda-feira, 12 setembro 2016 

 A partir das 08h30 – Acolhimento e credenciação 
Receção Entrada Edifício / Frente a Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 09h00 - 09h15 –  

Boas vindas e abertura institucional, com a Comissão Organizadora Local 
Auditório B1.04., ISCTE-IUL 

 09h15 - 09h45 –  

Todas as Artes | Todos os Nomes: um novo espaço para as artes lusófonas 
Glória Diógenes, Lígia Dabul & Paula Guerra 

O Congresso Internacional Lusófono “Todas as Artes | Todos os Nomes” surge no seguimento 
da criação da Rede Todas as Artes. Considerando o  contexto estimulante e, mais que isso, 
potenciador de novas vias, articulações e forças, os investigadores brasileiros, portugueses e 
africanos decidiram criar uma plataforma de convergência das várias Redes já existentes neste 
campo: a Rede Luso-Afro-Brasileira de Sociologia da Cultura e das Artes. Todas as Artes. Esta 
rede foi fundada por Paula Guerra (Univ. Porto), Lígia Dabul (Univ. Federal Fluminense) e Gló-
ria Diógenes (Univ. Federal do Ceará), a qual procura estimular novos investigadores e melho-
rar os fluxos entre circuitos académicos, como a Associação Brasileira de Antropologia, a So-
ciedade Brasileira de Sociologia, a Associação Portuguesa de Sociologia, a Associação Ango-
lana de Sociologia, entre outras. Sendo mais na perspetiva de fortalecimento de pesquisas, 
ações e iniciativas dos investigadores e das suas plataformas de produção académica (labora-
tórios, institutos, centros, fóruns, etc), não se pretende, com a criação desta Rede, representar 
as demais instâncias já existentes de articulação; pelo contrário, procura criar-se uma plata-
forma de convergência que acolha e intensifique a diversidade das iniciativas. Trata-se de es-
tímulo, convergência e criação de redes que nos conduzam a fazer, pensar e comunicar sobre 
a arte e a vida social nesta parte luso-afro-brasileira do mundo. 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 09h45 - 10h00 –  “O Touro e o Vazio”, por Andrea Copeliovitch 

O Touro e o Vazio é uma coreografia baseada no Livro "O monge e o touro" (Monja Coen Roshi, 
2015) que trata das batalhas travadas na busca pelo autoconhecimento e transcendência. A 
linguagem combina elementos da tradição Zen Budista Soto Shu com danças tradicionais do 
nordeste brasileiro e referências de anime japonês. 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 10h00 - 10h30 – Coffee-break 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 
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 10h30 - 12h15 –  

Moderadora: Ana Oliveira, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET-IUL, 
Portugal 

Arte com Todos (os cidadãos): o exemplo do monumento à multiculturalidade  
Mª Assunção Gato, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET- Instituto Universi-

tário de Lisboa, Portugal 
Filipa Ramalhete, Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território, Universidade Autó-

noma de Lisboa, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, FCSH/NOVA - Universidade 
Nova de Lisboa 

Sérgio Vicente, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes, Faculdade de Belas-Ar-
tes da Universidade de Lisboa, Portugal 

TERROREMA 
Pedro "Ninja" Virgílio Ferreira Bruno, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 

A arte pública na paisagem urbana: estetização da vida cotidiana e o testemunho da obra 
de arte  
Cornelia Eckert, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
Ana Luiza Carvalho da Rocha, Universidade Feevale, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Brasil 

O graffiti no sertão do Ceará: análise da transformação social em cidades interioranas sob 
a perspetiva da sociologia da arte 
Nicole Sousa Bessa, Universidade Estadual do Ceará, Brasil 
Kadma Marques Rodrigues, Universidade Estadual do Ceará, Programa de Pós Graduação em 

Comunicação, Brasil 
Luana Carolina da Silva Monteiro, Universidade Estadual do Ceará, Brasil 

Arte de rua e política: artificação do grafite nos megaeventos no Rio de Janeiro – Brasil 
Christina Vital da Cunha, Departamento de Sociologia, Universidade Federal Fluminense, Bra-

sil 

Writing on Walls - a Jornal de Parede - Engaging a dialogue through creative interventions 
in-the-streets by contemporary ethnographic research and representation 
Véronique Van Grieken, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lis-

boa, Portugal 

Sala C4.05, ISCTE-IUL 

Moderador: António Guterres, ISCTE e DINAMIA'CET- Instituto Universitário de Lisboa, 
Portugal 

O lugar das artes na política cultural: dimensões e questões das políticas de fomento às 
artes  
Maria Carolina Vasconcelos Oliveira, Centro de Estudos da Metrópole, Universidade de São 

Paulo, Brasil 
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Das coleções regionais à moda: o que e onde guardar?  
Patricia Reinheimer, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil  

Arquitetura, espaços e atividades criativas - A Casa da Cultura de Beja 
Alexandra Saraiva, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINÂMIA’CET-IUL, Faculdade de 

Arquitetura e Artes, Universidade Lusíada Norte – Porto, Portugal 
Raquel Pires, Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Comunicação, Administra-

ção e Turismo, Portugal 

Definindo estratégias para a atuação cultural local: algumas reflexões a partir de um pro-
cesso em curso 
Pedro Costa, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET- Instituto Universitário de 

Lisboa, Portugal 
Paula Guerra, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Instituto de Sociologia da Uni-

versidade do Porto, Griffith Centre for Social and Cultural Research, Portugal 
Ana Oliveira, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET- Instituto Universitário 

de Lisboa, Portugal 
Filipa Sousa, DINAMIA'CET- Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

 

Giles Teixeira, DINAMIA'CET- Instituto Universitário de Lisboa, Portugal 

Sala C4.06, ISCTE-IUL 

Moderador: Vera Borges, ISCTE e DINAMIA'CET- Instituto Universitário de Lisboa, Portu-
gal 

Representações e discursos do barco moliceiro: metamorfoses de arte em perpétuo movi-
mento  
Clara Sarmento, Centro de Estudos Interculturais, Instituto Superior de Contabilidade e Ad-

ministração do Porto, Instituto Politécnico do Porto, Portugal 

Apropriações contemporâneas da arte azulejar  
Marluci Menezes, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal 

Arte naif, reprodução e apropriação: o caso dos “Chicos da Silva” em Fortaleza,Brasil 
Gerciane Maria da Costa Oliveira, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Brasil 

Encantamento e artificação: “Arte Plumária do Brasil” entre trajetórias e instituições  
Tálisson Melo de Souza, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil  

A construção do valor fora do circuito euroamericano: o caso das artes indígenas da Aus-
trália 
Ilana Seltzer Goldstein, Universidade Federal de São Paulo, Brasil 

Sala C4.07, ISCTE-IUL 

 12h15 - 13h00 –  Flâneur 

Apresentação do projeto e da short version do documentário “Flâneur – Novas Narrativas 
Urbanas”, com o coordenador do projeto Nuno Ricou Salgado e o realizador Eduardo Amaro. 
Flâneur - Novas Narrativas Urbanas é um projecto em rede, criado pela Procur.arte e financi-
ado pela UNESCO (International Fund for Promotion of Culture - edição 2015) e pela Comissão 
Europeia (Creative Europe Cooperation Program). Configurado através de uma parceria inter-
nacional que envolve 20 entidades de 11 países, fundamenta-se num princípio de intervenção 
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artística no espaço público, tendo por base a fotografia contemporânea. O Projeto desafia ar-
tistas a produzirem novas leituras sobre o território urbano, tendo como ponto de partida o 
conceito de flâneur e como contexto físico a cidade enquanto construção social em constante 
mutação. Para além da dimensão artística e de intervenção no espaço público, o projeto en-
globa outras vertentes, através da realização de workshops, ateliers, residências artísticas, 
creative camps e conferências, com o objetivo de promover uma análise crítica sobre a foto-
grafia contemporânea e de contribuir para uma reflexão centrada na relação entre as práticas 
artísticas e a cidade. Será pré-apresentada na sessão uma versão curta do documentário rea-
lizado com os fotógrafos envolvidos no projeto.  

Apresentação do livro “Flâneur: novas narrativas urbanas”, organizado por Margarida Brito 
Alves, Pedro Costa, Giulia Lamoni, José Luis Saldanha, Ana Isabel Soares e Mirian Tavares 
O livro de reúne um conjunto de ensaios que são uma seleção de alguns dos textos apresen-
tados durante a Conferência Internacional “Flâneur - New Urban Narratives”, que ocorreu no 
São Luiz Teatro Municipal, Lisboa, em Maio de 2015 e marcou o lançamento do projeto inter-
nacional homónimo. O livro procura questionar a contemporaneidade das narrativas acerca 
da flânerie e abrir novos caminhos para entender a sua relação com a cidade e com a fotogra-
fia, matrizes fundamentais deste projeto. Três grandes temas organizam as contribuições 
aqui compiladas: (i) o repensar do deambular pela cidade na arte moderna e contemporânea; 
(ii)  as representações do flâneur no audiovisual, em particular na fotografia e no cinema; e (iii) 
os territórios da flânerie e a experienciação do espaços público urbano nos dias de hoje. 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 13h00 - 14h00 – Almoço 
 

 14h00 - 14h30 –  Maria Lucia Bueno 

Moderadora: Lígia Dabul, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Fe-
deral Fluminense, Brasil 

Entre o global e o local: a condição de artista contemporâneo no século XXI 
Desde os anos 1980, nos deparamos com grandes transformações nos processos de profissi-
onalização, emergência, legitimação e consagração dos jovens artistas contemporâneos, que, 
cada vez mais, se desenvolvem a partir de um mesmo padrão globalizado. Apesar do fortale-
cimento do mercado de arte contemporânea e da ampliação considerável da rede de exposi-
ções globais, vivemos num mundo da arte cada vez mais restrito e menos inclusivo, onde a 
maior parte dos jovens artistas reconhecidos pelo sistema vigente da arte contemporânea, e 
que circulam em escala mundial, só conseguem efetivar as suas trajetórias profissionais nas 
esferas locais. O objetivo desta apresentação é discutir esta questão tendo como embasa-
mento pesquisas recentes, realizadas em torno dos artistas contemporâneos brasileiros e 
franceses. 
Palavras-chave: arte contemporânea, condição de artista, profissionalização e êxito, globali-
zação, Brasil e França. 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 
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 14h30 - 15h00 –  Carlos Fortuna 

Moderadora: Paula Guerra, Faculdade de Letras, Instituto de Sociologia, Universidade do 
Porto, Portugal, Griffith Centre for Cultural Research, Portugal 

A arte inesperada dos ruídos 
Inteiramente inspirada no conhecido ensaio de Luigi Russolo (L’ Arte dei Rumori), procuro pas-
sar em revista a celebração da velocidade e do ruído industrial dos futuristas e modernistas 
(veja-se a Ode Triunfal de F. Pessoa). A composição musical do ruído é uma expressão artística 
tão surpreendente quanto notável. Proporei que escutemos musicalidade dos comboios com-
posta por famosos autores ao longo de todo o século XX, desde Alkan e Antheil, passando por 
Schaeffer  e Honegger, até Ellington, Coltrane, Emerson e Bethania. 
Palavras-chave: ruídos, sons, cidades, quotidianos. 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 15h00 - 15h30 –  Glaucia Villas Bôas 

Moderadora: Vera Borges, DINÂMIA'CET, Instituto Universitário de Lisboa, Portugal 

Geopolíticas da arte: o caso do Brasil  
O objetivo é questionar os critérios geopolíticos de classificação da arte, argumentando que 
tais critérios obstaculizam a apreciação das artes na sua dimensão estética e sociológica. Os 
critérios de natureza geopolítica se fundamentam em pares dicotômicos tais como exotismo 
vs. civilização, centro vs. periferia, nação vs. universalismo, que há mais de um século vêm 
sendo utilizados, por diretores de museus, historiadores, críticos de arte e curadores. Procura-
se demonstrar como a visão multiculturalista do mundo deslocou o uso sistemático dessas 
categorias, cuja relevância percebe-se tanto nos discursos críticos da pintura colonial quanto 
naqueles relacionados ao modernismo brasileiro. No entanto, pondera-se que, apesar desse 
deslocamento, somente o estudo das nuanças finas das interações entre os indivíduos e os 
grupos leva à compreensão da complexidade dos processos de criação artística, pondo fim aos 
constrangimentos das categorias geopolíticas de classificação e permitindo o trânsito em 
áreas ainda desconhecidas. 
Palavras-chave: arte, critérios geopolíticos, hierarquias, universalismo, classificação.  

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 15h30 - 16h00 – Coffee-break 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 16h00 - 17h45 –  

Moderadora: Glória Diógenes, Laboratório Lajus, Programa de Pós-Graduação em Socio-
logia, Universidade Federal do Ceará, Brasil 

Entre drags e (trans)formistas: trânsitos de género enquanto arte e construção de identi-
dades no Brasil e em Portugal  
Caio Cesar Klein, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Brasil 
Guilherme Gomes Ferreira, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil 
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Corpetes, pulseiras e batons: género e diferença na cultura punk em Portugal e no Brasil  
Paula Guerra, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Instituto de Sociologia da Uni-

versidade do Porto, Griffith Centre for Social and Cultural Research, Portugal 
Gabriela Gelain, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Grupo de Pesquisa CultPop, Brasil 

Claire: arte, corpo e gênero em Grayson Perry  
Cláudia Oliveira, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

A prega ventral na cerâmica figurativa Karajá - uma gênese semiótica 
Chang Whan, Universidade Federal Fluminense, Brasil 

Conversando com Clarice - Projeto de criação artística - performance  
Rita Cássia, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal, Brasil 

Sala C4.05, ISCTE-IUL 

Moderadora: Lígia Dabul, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Fe-
deral Fluminense, Brasil 

Cruzamentos de palavra e visualidade na arte brasileira da década de 1950 aos anos 2000  
Fernando Gerheim, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

Na contingência do tempo, algo se torna eterno. A arquitetura modernista em Fortaleza 
e o Residencial Iracema: um estudo sociológico 
Mário Jorge Barreto Ribeiro, Universidade Federal do Ceará, Brasil 

Arte digital como meio de comunicação histórico-social no exemplo das “Revoluções” de 
Jaime Vasconcelos 
Joanna Latka, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

Portugal 

Literatura e sedição: o campo artístico e o esclarecimento brasileiro (1750-1808) 
Paulo César da C. Fernandes, Universidade de Brasília, Brasil 

A questão da autoria a partir da trajetória do músico Naná Vasconcelos 
Simone Dubeux Berardo Carneiro da Cunha, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-

neiro, Brasil 

Sala C4.06, ISCTE-IUL 

Moderador: Pedro Costa, ISCTE e DINAMIA'CET- Instituto Universitário de Lisboa, Portu-
gal 

O polo de criatividade do Rio de Janeiro e o Museu de Arte do Rio como espaço de negoci-
ação  
Sabrina Parracho Sant'Anna, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil 

CCCCB e Museu Cargaleiro: os ícones culturais e arquitetónicos como catalisadores de re-
generação identitária e urbana em Castelo Branco 
Alexandra Paisana Belo, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET- Instituto Uni-

versitário de Lisboa, Portugal 
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Street art e espaços expectantes em Lisboa: construindo discursos sobre um problema ur-
bano  
Ágata Dourado Sequeira, DINAMIA’CET, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal 

#terriório #cultura #diy 
António Guterres, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET- Instituto Universi-

tário de Lisboa, Portugal 

Espaços urbanos: entre a cultura, a imagem e a intervenção Uma reflexão a partir de três 
intervenções na cidade do Porto  
Ana Oliveira, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET- Instituto Universitário 

de Lisboa, Portugal 
Paula Guerra, Faculdade de Letras, Instituto de Sociologia, Universidade do Porto, Griffith 

Centre for Cultural Research, Portugal 

Sala C4.07, ISCTE-IUL 

 17h45 - 18h30 –  

Arte e vida social: pesquisas recentes no Brasil e na França, organizado por Alain Quemin 
& Glaucia Villas Bôas 
O livro apresenta um rico conjunto de temas que vem atraindo a atenção de pesquisadores 
brasileiros e franceses no campo da sociologia da arte. Nele figuram questões históricas em-
blemáticas como a relação das vanguardas com as estéticas de ruptura no modernismo brasi-
leiro, e o desenvolvimento singular da sociologia da arte na França. Aponta ainda questões 
recentes relativas às conexões da arte contemporânea com a globalização e às formas de cri-
atividade que acompanham os artistas nas suas mais distintas trajetórias. Arte e Vida Social. 
Pesquisas recentes no Brasil e na França reúne a produção sociológica de 27 autores, contribu-
indo para o aprofundamento da discussão sobre a arte, uma vez que mostra a importância que 
a arte reveste sob múltiplos aspectos em diferentes países. A edição da obra em língua portu-
guesa e francesa permite alargar o número de leitores interessado nas práticas e na dimensão 
simbólica das atividades artísticas. 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

Transglobal sounds: music, youth and migration, organizado por João Sardinha & Ricardo 
Campos 
Este livro, organizado por João Sardinha e Ricardo Campos, é sobre música, juventude e mo-
bilidades. É um livro que procura fazer a interface entre estes três temas, tendo como ele-
mento de ligação o conceito de mobilidade. Tal como as pessoas, a música também viaja. Vin-
culado a vários territórios e que exercem funções diversificadas para grupos e indivíduos, a 
música é capaz de estar em qualquer lugar, em qualquer momento, é capaz de cumprir qual-
quer função de um grupo ou desejos individuais. 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

More than loud: os mundos dentro de cada som, organizado por Paula Guerra 
Neste livro exploram-se os muitos mundos que existem dentro de cada som. Situando-nos no 
campo do pop rock, podemos facilmente perceber que as suas diferentes modalidades de gé-
nero e de estilo têm tido, ao longo dos últimos setenta anos, uma importância fundamental 
na estruturação das vivências e sociabilidades lúdicas e culturais em todo o mundo, dando ori-
gem a uma profusão de pertenças, de gostos, espaços, obras, (sub)culturas e estilos. Pela sua 
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relevância, não é de admirar que, ao longo das três últimas décadas, a música tenha vindo a 
constituir um domínio privilegiado de reflexão sociológica em torno da forma como esta se 
relaciona com a estrutura social, do modo como se desenham, configuram e canonizam os 
mundos da música e qual a importância da música na formação identitária dos seus ouvintes, 
das cidades onde se ouve e das culturas onde circula. Neste sentido, foram promovidas pela 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 2012 e em 2014, edições do seminário More 
than Loud! os mundos dentro de cada som, procurando-se efetuar um balanço plural da refle-
xão sociológica sobre os sons e os barulhos próprios do campo musical, tendo daí resultado 
uma seleção de textos que agora se apresenta ao público em geral. 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 18h30 - 19h00 –  da rede RAIU 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 19h30 - 20h00 – : Flâneur – Novas Narrativas Urbanas 

Visita guiada à exposição de fotografia atualmente patente em Lisboa, realizada no âmbito 
do projeto “Flâneur – Novas Narrativas Urbanas”. Esta exposição apresenta o trabalho produ-
zido pelos fotógrafos Sonia Hamza e Jens Masmann durante a residência artística que efetu-
aram na cidade, no âmbito deste projecto. 

Jardim do Príncipe Real, Lisboa 

 20h30 - 22h30 – Jantar-Festa 
Restaurante Rosa da Rua (a confirmar), Rua da Rosa, Lisboa 
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Terça-feira, 13 setembro 2016 

 A partir das 09h00 – Acolhimento e credenciação 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 09h30 - 10h30 –  da Rede Todas as Artes 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 10h30 - 11h00 –  Ricardo Campos 

Moderadora: Cornelia Eckert, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

O que é isso da arte urbana? Dilemas e paradoxos das intervenções de rua 
Inicialmente uma forma de expressão visual maldita, o graffiti tem despertado nos últimos 
anos a atenção de diversas instâncias oficiais e do mundo artístico, que lentamente converte-
ram diferentes formatos de intervenção no espaço público em manifestações estéticas legiti-
madas. A denominada Arte Urbana transformou-se numa das expressões artísticas mais rele-
vantes da última década. Este é, todavia, um conceito ambivalente, ainda em construção, en-
volvendo linguagens visuais muito diversificadas. No seu âmago este transporta uma série de 
tensões e paradoxos que refletem uma síntese difícil entre valores e práticas sociais aparente-
mente incompatíveis. Pretendemos problematizar e discutir a noção de Arte Urbana, tendo 
em consideração os processos sociohistóricos associados à sua emergência e legitimação so-
cial.  
Palavras-chave: graffiti, arte urbana, vandalismo, artificação. 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 11h00 - 11h30 – Coffee-break 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 11h30 - 12ho0 –  Pedro Costa 

Moderadora: Glória Diógenes, Laboratório Lajus, Programa de Pós-Graduação em Socio-
logia, Universidade Federal do Ceará, Brasil 

Onde bate o sol: explorando o potencial das intervenções artísticas urbanas como fonte de 
co-criação de conhecimento científico 
Ao longo dos últimos anos, uma equipa de investigação que tem desenvolvido um conjunto 
de pesquisas em torno da relação entre cultura, criatividade e território no DINAMIA’CET-IUL, 
coordenada pelo autor, tem vindo a pôr em prática um conjunto de metodologias e lógicas de 
intervenção urbana apostadas em testar o potencial da utilização da intervenção artística na 
produção e disseminação de conhecimento científico, e em explorar novas lógicas de intervir 
e investigar a cultura nos territórios. Tem-se procurado a utilização de abordagens participa-
tivas como ferramenta para a análise das dinâmicas criativas urbanas, assumindo uma postura 
em que se trabalha a co-construção de conhecimento cientifico através de metodologias que 
privilegiam uma relação de cooperação horizontal entre investigador e sujeito de pesquisa, e 
em que se assume a expressão artística no espaço público como ferramenta confrontacional 
para a (co-)criação e disseminação do conhecimento, testando noções como as de informali-
dade e de liminaridade ou os limites e fronteiras da esfera pública. Nesta apresentação são 
brevemente exploradas algumas das intervenções realizadas por esta equipa e colocadas à 
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discussão as virtualidades e limitações destas práticas. Num primeiro momento apresentam-
se sinteticamente alguns aspetos e resultados de seis destas intervenções, realizadas em di-
versos contextos na área metropolitana de Lisboa, entre 2010 e 2016. Num segundo momento 
fomenta-se a discussão do valor destas novas heurísticas para a pesquisa desenvolvida e apro-
funda-se a reflexão sobre o potencial da intervenção artística na relação com a comunidade e 
com o conhecimento do território e das práticas culturais que nele se desenrolam.  
Palavras-chave: cultura, território, intervenções urbanas, dinâmicas criativas, metodologias 
de investigação. 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 

 12h00 - 12h30 –  Ana Luiza Carvalho da Rocha & Cornelia 

Eckert 
Moderador: Pedro Costa, ISCTE e DINAMIA'CET- Instituto Universitário de Lisboa, Portu-
gal 

A pesquisa no Banco de Imagens e Efeitos Visuais (PPGAS, UFRGS, Brasil): a etnografia da 
duração 
Problematizamos o caráter temporal da experiência humana presente no mundo contempo-
râneo e suas repercussões nas práticas e saberes que os indivíduos e/ou grupos constroem em 
suas relações com a cidade. Tributário deste processo de pesquisa, cunhamos um projeto de 
Etnografia da Duração. O projeto Banco de Imagens e Efeitos Visuais, criado em 1997 no Pro-
grama de Pós-Graduação em Antropologia Social (UFRGS, Brasil), coordenado por Ana Luiza 
Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert, reúne pesquisadores interessados no tema da memória 
coletiva narradas pelos habitantes nas cidades. Propomos o exercício etnográfico no contexto 
urbano para criar coleções de documentos etnográficos multimídia num mesmo ambiente de 
consulta. Considerando-se, assim, alguns esquemas enunciativos da Antropologia Urbana, da 
Antropologia Visual e da Antropologia do Imaginário, a pesquisa com a gestão eletrônica de 
coleções etnográficas objetiva disponibilizar aos usuários as relações entre os acontecimentos 
ou incidentes vividos por grupos e/ou indivíduos em Porto Alegre e a memória da cidade. Na 
produção da etnografia em hipermídia, propomos um estudo temporal dos arranjos interpre-
tativos dos habitantes de Porto Alegre, que orientam as formas representacionais do patri-
mônio e da memória da comunidade urbana local investindo-se na compreensão das experi-
ências vividas dos seus significados culturais, disponíveis social e historicamente. Nesta mo-
dalidade, cada acontecimento a ser investigado na cidade é condição do ato de interpretação 
da cidade, cabendo ao antropólogo-pesquisador, situado na figura do narrador, tecer as ma-
térias lembradas e evocadas das quais resulta seu trabalho de campo. Ao antropólogo, em 
termos epistemológicos, cabe o papel de mediador na agência de reatualização e retransmis-
são de fazeres e saberes tradicionais nas modernas sociedades complexas. 
Palavras-chave: coleções etnográficas em hipermídia, etnografia da duração, memória cole-
tiva, cidades 

Auditório B1.04, ISCTE-IUL 
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 12h30 - 13h00 –  

Redefining art worlds in the late modernity, organizado por Paula Guerra & Pedro Costa 
Este livro é um tributo a Becker e à importância que o conceito de art worls tem vindo a ter na 
investigação em torno das artes. Este livro é também um testemunho das utilizações do con-
ceito de art worlds, mas também dos seus desenvolvimentos, acrescentos e mudanças tendo 
em vista a sua adaptação e plasticidade. À sociedade contemporânea, marcada pela proemi-
nência da sociedade da informação e da comunicação, das esferas virtuais da produção, me-
diação e recção artística e pelos horizontes transglobais das artes, da cultura e da vida. A or-
ganização desta obra em quatro partes faz sobressair tudo isto, pois aproxima-nos e distancia-
nos de Becker: relendo-o, revendo-o, reformulando-o. Assim, os capítulos considerados são 
tributários da perspetiva de Becker, mas também pretendem fazer uma releitura contempo-
rânea e crítica da sua perspetiva.  

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

Dossier da Revista Cidades Comunidsades e Territórios nº 32 “Cidades, culturas e artes: um 
caleidoscópio simbiótico”, organizado por Ana Oliveira  
Este dossier especial da revista Cidades, Comunidades e Territórios, subordinado ao tema “Ci-
dades, culturas e artes: um caleidoscópio simbiótico” reúne contributos que nos remetem 
para a multiplicidade de articulações possíveis entre diferentes manifestações artísticas e os 
territórios urbanos. Abarcando realidades (urbanas) tão distintas como as que caracterizam a 
Austrália, o Brasil e Portugal, são discutidos neste número, entre outros, os seguintes tópicos: 
os projetos e intervenções urbanos com foco nas artes visuais e na street art; as ambiências e 
identidades culturais e musicais urbanas; as culturas juvenis e a sua inscrição territorial através 
da constituição de cenas musicais; as transformações na produção e no consumo musical; as 
vivências noturnas da cidade e a importância de atitudes reguladoras das mesmas na fruição 
musical; as diferentes apropriações da cidade e a sua tradução em obras cinematográficas. 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 13h00 - 14h00 – Almoço 
 

 14h00 - 15h45 – 

Moderadora: Tânia Moreira, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Universidade 
do Porto, Portugal 

Novas práticas de profissionalização da geração slash  
Eduardo Carneiro Lima, Universidade Federal do Ceara, Brasil 
Ana Cristina Batista dos Santos, Universidade Estadual do Ceará, Brasil 

Do desenho manual ao traço programado em arquitetura: mutações de uma profissão sob 
a perspetiva da sociologia da arte 
Kadma Marques Rodrigues, Universidade Estadual do Ceará, Programa de Pós Graduação em 

Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Comunicação, Brasil 
Diego Soares Rebouças, Universidade Estadual do Ceará, Programa de Pós Graduação em Fe-

deral do Ceará, Programa de Pós Graduação em Comunicação, Brasil 
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Variações e conexões nas artes de Tamara Alves: experimentar, borrar, sujar, brincar e 
criar  
Glória Diógenes, Laboratório Lajus, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universi-

dade Federal do Ceará, Brasil 

Possibilidades de práticas musicais, fluxos e construções culturais na França occitanista a 
partir da experiência dos grupos Fabulous Trobadors, Massilia Sound System, Talvera e 
Nux Vomica  
Elisa Paiva de Almeida, Universidade Federal Fluminense, ISCTE - Instituto Universitário de 

Lisboa, Portugal, Brasil 

Arte com todos! Estudo sociológico sobre organizações artísticas portuguesas e seus ter-
ritórios 
Vera Borges, DINÂMIA'CET, Instituto Universitário de Lisboa, Portugal 

Sala C4.05, ISCTE-IUL 

Moderadora: Mª Assunção Gato, DINÂMIA'CET, Instituto Universitário de Lisboa, Portu-
gal 

A batida do fado: pesquisa artística e tradição cultural na periferia de Lisboa  
Rui Telmo Gomes, Instituto Universitário de Lisboa, Centro de Investigação e Estudos de So-

ciologia, Portugal 

"It Was Easy, It Was Cheap, Go & Do It": a importância do do it yourself na cena do rock 
alternativo  
Ana Oliveira, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET-IUL, Portugal 
Paula Guerra, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Instituto de Sociologia da Uni-

versidade do Porto, Griffith Centre for Social and Cultural Research, Portugal 
Pedro Costa, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET- Instituto Universitário de 

Lisboa, Portugal 

Pelo direito à diferença: estratégias, atores e posicionamentos do indie rock português  
Luiz Alberto Moura, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal 
Paula Guerra, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Instituto de Sociologia da Uni-

versidade do Porto, Griffith Centre for Social and Cultural Research, Portugal 

Fados hifenizados? Fadistas luso-descendentes em Montreal, Canadá  
João Sardinha, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Centro de Estudos Geo-

gráficos, Universidade de Lisboa, Portugal 

A canção ainda é uma arma: narrativas da crise na música popular urbana portuguesa  
Paula Guerra, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Instituto de Sociologia da Uni-

versidade do Porto, Griffith Centre for Social and Cultural Research, Portugal 
Augusto Santos Silva, Instituto de Sociologia, Faculdade de Economia, Universidade do Porto, 

Portugal 
Susana Januário, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Universidade do Porto, Por-

tugal 
Tânia Moreira, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Universidade do Porto, Portu-

gal 

Sala C4.06, ISCTE-IUL 
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Moderadora: Cornelia Eckert, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

Imagem na mediação em arte 
Lidia Lobato Leal, Instituto Federal de Goiás, OLHO - Laboratório de Estudos Audiovisuais, 

Faculdade de Educação, UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, Brasil 

Democratização da criação e transformações na forma do poema 
Lígia Dabul, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal Fluminense, 

Brasil 

O pregão do cancioneiro e outras cantigas no “Menino Atrasado” de Cecília Meirelles  
Elizângela Gonçalves Pinheiro, Terceiro Ciclo de Estudos em Estudos Literários, Culturais e 

Interartísticos, Brasil 

Antropologia das ficções  
Emiliano Ferreira Dantas, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal 

Sala C4.07, ISCTE-IUL 

 15h45 - 16h15 – Coffee-break 
Átrio Piso 1, ISCTE-IUL 

 16h15 - 18h00 – 

Moderadora: Paula Guerra, Faculdade de Letras, Instituto de Sociologia, Universidade do 
Porto, Portugal, Griffith Centre for Cultural Research, Portugal 

Fronteiras e territórios da música, os Festivais de Verão em volta do Zêzere 
Helena Carvalho, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal 

Desenvolvimento cultural, socioeconómico e turístico no Norte de Portugal, potenciado 
por eventos musicais produzidos no âmbito do associativismo e da cooperação  
Jorge Coelho, Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Escola Superior de Tecnologias, Portu-

gal 

Uma cidade emerge perto do Mar: Zona Portuária do Rio de Janeiro e uma etnografia do 
72 Horas Rio Festival de Filmes 
Ana Paula Alves Ribeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 

Lembranças do último verão. Festivais de música, ritualizações e identidades na contem-
poraneidade portuguesa  
Paula Guerra, Faculdade de Letras, Instituto de Sociologia, Universidade do Porto, Portugal, 

Griffith Centre for Cultural Research, Portugal 
Augusto Santos Silva, Instituto de Sociologia, Faculdade de Economia, Universidade do Porto, 

Portugal 
Ana Oliveira, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, DINAMIA'CET- Instituto Universitário 

de Lisboa, Portugal 
Tânia Moreira, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Universidade do Porto, Portu-

gal 

Ruturas, rimas e fissuras pela arte que vem das margens: coletivos culturais juvenis em 
Feira de Santana-BA  
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Denise Helena Pereira Laranjeira, Universidade Estadual de Feira de Santana, TRACE, Brasil 
Eduardo Luedy, Universidade Estadual de Feira de Santana, TRACE, Brasil 
Mirela Figueiredo Santos Iriart, Universidade Estadual de Feira de Santana, TRACE, Brasil 
Ivan Faria, Universidade Estadual de Feira de Santana, TRACE, Brasil 

Sala C4.05, ISCTE-IUL 

Moderador: Ricardo Campos, CICS.Nova, Faculdade de Ciências Socias e Humanas, Uni-
versidade Nova de Lisboa, Portugal 

A vida loka e o menor brasileiro  
Joanna Angelo Ladeira, ONG Borda Cidade Convivência e Pesquisa, Brasil 

Os Deuses moram aqui  
Rachel Souza, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Brasil 

Área de convivência – espaço de escutas múltiplas 
Virgínia Mota, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Ateliê Nômade, Área de 

Convivência, Brasil 
Jean D. Soares, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Área de convivência, Brasil 

As micro-redes e os novos burgueses Vol. II  
Paulo Jorge Soares Teixeira, Universidade de Évora, Portugal 
Renato Manuel laia Epifaneo, Movimento Internacional Lusófono, Portugal 

Ocupar e resistir: a inversão do cotidiano a partir da estética das ocupações de escolas pú-
blicas no Rio de Janeiro, Brasil 
Renata de Sá Gonçalves, Universidade Federal Fluminense, Brasil 

Sala C4.06, ISCTE-IUL 

 18h00 - 18h30 –  

Sala de exposições, ISCTE-IUL  

 21h00 - 21h30 –  

Expressões artísticas urbanas: etnografia e criatividade em espaços atlânticos, organizado 
por Renata de Sá Gonçalves, Lígia Ferro & Otávio Raposo 

Este livro apresenta estudos de etnografia urbana sobre práticas artísticas, realizados por pes-
quisadores das ciências sociais que atuam no Brasil, em Portugal e em Cabo Verde. A partir da 
lente etnográfica, problematizam-se expressões artísticas e estilos de vida, intervenções urba-
nas, dilemas entre espaços institucionais e espaços públicos, interações sociais, dinâmicas e 
fluxos de grupos e pessoas em eventos culturais e festivos em espaços atlânticos simultanea-
mente próximos e distantes do ponto de vista social, cultural ou geográfico. 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 

 21h30 - 23h00 – “Do outro lado do Atlântico”, realizado por 

Daniele Ellery e Márcio Câmara 

Do outro lado do Atlântico trata das relações históricas e culturais entre Brasil e África, a partir 
das experiências de vida de estudantes africanos de países língua portuguesa em diferentes 
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cidades do Brasil. As trocas culturais e o imaginário criado através dos espelhamentos, e este-
reótipos, construídos nos dois lados do Atlântico são temas que projetam um olhar para o pas-
sado, presente e futuro dessas relações. 

Sala de exposições, ISCTE-IUL 
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