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DOUTORAMENTO EM ARTES PERFORMATIVAS  
E DA IMAGEM E DO MOVIMENTO* 

ANO LECTIVO 2017/2018  
 1º SEMESTRE  

5ªs. FEIRAS – das 11.00 h às 13.00 h – SALA 3.61 
 
 

*TEORIAS DA ARTE 
 

Tendo por base o estudo de doutrinas e obras fundamentais de referência, serão 
especialmente considerados, nesta disciplina de carácter introdutório: a evolução da 
concepção de Estética e a caracterização dos seus principais modelos; a questão da 
definição e da essência da arte; os processos investigativos e científicos desenvolvidos na 
área das artes, e outros temas mais específicos As sessões organizam-se com uma primeira 
parte onde se problematizam os dilemas da investigação em arte e os seus modelos 
investigativos. E uma segunda onde se investe em abordagens da teoria e da história das 
artes, sobretudo em situações em que as diferentes áreas artísticas se cruzam, ou em 
conceitos do âmbito da estética que atravessam os diferentes campos da arte. As sessões 
visam trabalhar problemas e conceitos que atravessam os vários campos artísticos. 

 
 

 

Dia 28 de Setembro de 2017 – Das 10.30 h às 11 h - SALA 3.61 
 

 
Recepção e Apresentação (1º Ano)  

 

Com a presença de elementos da Comissão Científica 
 
 

 

Dia 28 de Setembro de 2017 – Das 11 h às 13 h – SALA 3.61  
 

 
JOSÉ QUARESMA (FBAUL) 

 
FAZER, DISCUTIR, INVESTIGAR ARTE 
Como todos já experienciámos, fazer, discutir, e investigar arte são actividades que nos 
colocam perante situações limite das quais emergimos com um olhar perplexo, por vezes 
extático, outras vezes evasivo, outras comprometidos com a indeterminação do juízo 
artístico a construir, dando um testemunho ambivalente e de difícil explicitação daquilo 
que verdadeiramente ocorreu no nosso ânimo — se é que a experiência foi mesmo imersiva 
e autêntica —, tenha deflagrado o conflito, a harmonia, ou a sua ocorrência simultânea nas 
nossas faculdades. Esta sessão tem por objectivo tratar a aproximação das três actividades 
acima referidas, fazendo-as oscilar entre os pólos prático-teórico e teórico-prático, 
definindo diversas modalidades de investigação existentes, designadamente a 
investigação sobre artes, a investigação em artes e a investigação através das artes. 
Autores em foco: Christopher Frayling; Michael Giggs; Henrik Karlsson; Henk Borgdorff. 
Categorias: investigação; experiência artística; imersão 
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Dia 12 de Outubro de 2017 – Das 11 h às 13 h – SALA 3.61  
 

 

JOSÉ QUARESMA (FBAUL) 
 

IDEIAS ARTÍSTICAS, IDEIAS ESTÉTICAS, IDEIAS DA RAZÃO 
Uma vez situados no território da prática artística e da investigação que a partir da mesma 
pode ser produzida, iremos propor e discutir uma caracterização de ideias artísticas, 
imprescindíveis à elaboração de uma tese no âmbito da investigação artística, 
diferenciando-as das ideias estéticas e das ideias da razão. Para a concretização desta 
tarefa iremos estabelecer uma ponte entre Kant e Darren Newbury, tentando demonstrar 
como a partir do primeiro autor, com as devidas adaptações, podemos inferir a 
possibilidade contemporânea das ideias artísticas, baseando a nossa proposta em algumas 
observações críticas ao que é preconizado por Darren Newbury no texto Research Training 
in the Creative Arts and Design. 
Autores em foco: Kant e Darren Newbury. Noções: ideia artística, ideia estética, ideia da 
razão 
 

 
 

Dia 19 de Outubro de 2017 (a partir das 14 h) 
Museu do Carmo, com lançamento de livro (convidar e inscrever alunos) 

 

 
JOSÉ QUARESMA (FBAUL) 

 

“THINKING LIKE A MOUNTAIN” 
NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE INVESTIGAÇÃO EM ARTES. ENTRE SERENDIPIDADE E 
SUSTENTABILIDADE 
Ciclo Internacional de Conferências com a apresentação e discussão pública de cinco 
perspectivas sobre a investigação em artes, desenvolvendo as mesmas em função da 
temática da sustentabilidade, qual regresso da investigação artística à ideia de natureza, 
nomeadamente das noções actuais de eco-centralidade e bio-centralidade, assim como à 
luz da noção de criação em arte e em ciência quando submetidas ao impulso inadvertido 
da serendipidade. 
Conferencistas: Pierre Baumann; José Quaresma; Fernando Rosa Dias; Alys Longley; 
Cameron Cartiere e Nancy Homes. Categorias: investigação artística, sustentabilidade; 
serendipidade 

 
 
 

Dia 26 de Outubro de 2017 – Das 11 h às 13 h (SALA REUNIÕES ÓRGÃOS – PISO 0) 
 

 

FERNANDO ROSA DIAS (FBAUL) 
 

A RELAÇÃO ENTRE O DISCURSO E A OBRA E A PROBLEMATIZAÇÃO DE UM DISCURSO 
SOBRE A PRÁTICA ARTÍSTICA – LOGOS E POIESIS 
Através da história da arte e da estética apresentamos posições da relação entre o discurso 
e a obra de arte a partir de duas vertentes: uma a que chamámos logofobia, que considera 
o que o discurso não acede em plenitude à obra, que mantém uma espessura de opacidade 
e irredutibilidade; outro, a que chamámos logomania, em que se verifica um excesso de 
teoria que absorve a obra. 
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Dia 2 de Novembro de 2017 – Das 11 h às 13 h – SALA 3.61  
 

 
FERNANDO ROSA DIAS (FBAUL) 
 

A INVESTIGAÇÃO EM ARTE ENQUANTO ACTO POIÉTICO – PROBLEMAS DE MÉTODO 
Em sequência, valorizamos a produção (poiesis) como lugar reflexivo central na 
Investigação em Artes. A questão mais delicada é determinar o método e o discurso 
articuláveis com a poiesis.  
Contudo, o paralelismo entre o processo poiético e o método permitem-nos reflectir aqui 
um centro crucial da Investigação em Artes – defenderemos que é no seu interior que se 
extrai os dilemas que especifica e aprofunda os princípios da Investigação em Artes, tal 
como é aí que acontece a mediação entre prática e teoria que lhe é determinante. 

 
 
 

Dia 9 de Novembro de 2017 – Das 11 h às 13 h (SALA REUNIÕES ÓRGÃOS – PISO 0) 
 

 
JOSÉ PEDRO SERRA (FLUL) 

 
A ARTE E O TRÁGICO 
Da tragédia grega à filosofia trágica." 1. A tragédia ática: a dimensão estética e 
"performativa" e a dimensão filosófico-literária. A crítica platónica ao teatro trágico. 2. A 
filosofia trágica e a metafísica de artista: Nietzsche e a origem da tragédia. Da 
interpretação da cultura grega à construção da arte trágica. 

 
 
 

Dia 16 de Novembro de 2017 – Das 11 h às 13 h – SALA 3.61  
 

 
JORGE DO Ó (IEUL) 

 
INTERTEXTO E SEMINÁRIO: OS CÍRCULOS AVENTUROSOS DO ESTAR-A-SER-JUNTO 
ACADÉMICO 
A sessão centra-se na análise de dois pilares diretamente relacionados com a compreensão 
dos processos constitutivos da investigação, no quadro da formação avançada de 3º ciclo. 
Toma a noção de intertexto e a instituição do seminário, caracterizadas ambas por uma 
fortíssima dimensão dialógica. Sobre a primeira dir-se-á que parte do princípio de que todo 
o texto se situa na junção de vários textos, do qual é ao mesmo tempo releitura, 
interpretação e relançamento. E, por seminário, entende-se um espaço pedagógico 
caraterizado pela circulação e comentário, pela produção da diferença interpretativa, de 
uma fala que se exerce a partir de notas individuais tomadas a partir da palavra vizinha e 
de fragmentos de textos múltiplos. A sessão procura, assim, acercar-se das condições 
estruturais do estar a ser do pensamento científico e do ato criativo de um modo geral. 
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Dia 23 de Novembro de 2017 – Das 11 h às 13 h – SALA 3.61  
 
 

 
FERNANDO ANTÓNIO BAPTISTA PEREIRA (FBAUL) 

 
A DANÇA E AS OUTRAS ARTES: DA GÉNESE DO BAILADO ROMÂNTICO AOS BALLETS 
RUSSES 
Ao afirmar-se como Arte Performativa no Mundo Teatral, a Dança estabeleceu constantes 
ligações quer com a Música e com a Poesia (suas parceiras entre as Artes Liberais tuteladas 
pelas Musas), quer com as Artes Visuais, aspirando à Obra de Arte Total ou, pelo menos, 
participando dela, se entendida como o espetáculo operático romântico. Ao longo deste 
período, a dança foi adquirindo e reforçando a sua autonomia e aperfeiçoando tanto os 
argumentos e os ambientes cénicos, como os paradigmas dos papéis masculinos e 
femininos e ainda as sofisticadas técnicas baléticas. No início do século XX, os Ballets 
Russes, ao mesmo tempo que fixaram, para a posteridade, algumas das peças 
fundamentais do reportório oitocentista, iniciaram, durante vinte anos (1909-1929), uma 
renovação profunda que abrangeu não só a música e a coreografia como a cenografia e os 
figurinos, envolvendo artistas dos principais movimentos das Primeiras Vanguardas da 
Dança, da Música, das Artes Visuais e da própria Literatura. 

 
 
 
 

Dia 30 de Novembro de 2017 – Das 11 h às 13 h – SALA 3.61 
 

 
ANTÓNIO SOUSA DIAS (FBAUL) 

 
EM TORNO DO SOM: UMA ABORDAGEM A DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE O 
SONORO 
O som é uma das categorias que adquire uma projecção e autonomia enormes a partir do 
momento em que se estabilizam as formas de fixação, armazenamento e restituição, entre 
outras, sobretudo ao longo do séc. XX. A emergência de expressões e profissões em torno 
do som (artista sonoro, músico electroacústico, designer sonoro, sonoplasta,…) atestam 
esta importância crescente mas também levantam questões, quanto a nós pertinentes 
numa reflexão artística: quando falamos de som, de que estamos a falar? como abordá-lo? 
como problematizá-lo por forma a uma integração consequente numa prática artística? 
Assim, o objectivo desta sessão é de prover uma breve introdução a uma problematização 
de diferentes conceitos e formas de abordar o sonoro, através autores/músicos/criadores 
sonoros cujos escritos se poderão considerar fundadores ou pelo menos promotores de 
uma reflexão sobre o som. 
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Dia 7 de Dezembro de 2017  

(sessão dupla – Das 9 h às 13 h e das 14 h às 16 h) 
SALA REUNIÕES ÓRGÃOS – PISO 0) 

 
 

CARLOS JOÃO CORREIA (FLUL) 
 

FILOSOFIA DA ARTE NA CONTEMPORANEIDADE 
1. O que é a arte? 

1.1 A visão formalista 
1.2 A visão anti-formalista 

 
 

 
 

Dia 4 de Janeiro de 2018 - Das 11 h às 13 h – SALA 3.61  
 

 
ADRIANA VERÍSSIMO SERRÃO (FLUL) 

 
1. PROBLEMAS DE ESTÉTICA CLÁSSICA 
Considerando que a esfera do estético excede amplamente os limites da área disciplinar 
da Estética, apresentam-se os momentos histórico-conceptuais fundadores das principais 
orientações do pensamento estético:  
1. A metafísica do Belo, partindo de Platão.  
2. A poética da obra humana, partindo de Aristóteles.  
3. A experiência sensível e sentimental do mundo, partindo de Kant. 
A filiação das diversas posições – históricas, temáticas, estilísticas, pessoais – possíveis 
em cada uma destas orientações determina não só o sentido da apreciação estética em 
geral, mas também a compreensão do enquadramento da esfera artística, desde a 
concepção da obra à sua recepção. 
 

 
 

 
Dia 11 de Janeiro de 2018 - Das 14 h às 16 h – SALA 3.61  

 
 

ADRIANA VERÍSSIMO SERRÃO (FLUL)  
 

2. PROBLEMAS DE ESTÉTICA NA ACTUALIDADE 
Serão debatidas algumas questões que atravessam o debate estético na actualidade, 
analisando em que medida terão vindo ampliar, ou restringir, o âmbito significante do 
estético e da sua apreciação, designadamente: 
1. A hierarquia entre beleza natural e beleza artística. 
2. A reorganização do campo das categorias clássicas (belo e sublime), incluindo a 
possibilidade de categorias negativas. 
3. Mutações do sentir: efemeridade e temporalidade; individualidade e anonimato. 

 
 


