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DOUTORAMENTO – ANO LECTIVO 2017/2018 

 

 SINOPSES - SEMINÁRIOS BELAS-ARTES I e II (CONFERÊNCIAS)  

 
 

CONFERENCISTA 

 

 

SINOPSE 

 

CONFERÊNCIA 

 

DATA 

 

 

 

AMÉRICO 

MARCELINO 

A PRIMEIRA IMAGEM EM PERSPECTIVA 

A história das imagens em perspectiva implicou sempre o desenho como agente central 
da sua concepção. Aquela que terá sido a primeira imagem feita segundo as leis da 
perspectiva central da autoria de Fillippo Brunelleschi terá servido para demonstrar as 
evidências e virtudes de um novo modo de representar. Um modo "óptimo", como 
descreverá Leon Baptista Alberti, cientificamente legitimado num modelo geométrico 
coerente. Tomando como referência esta primeira imagem e como ponto de partida o 
debate consolidado sobre a origem da perspectiva, o objectivo desta conferência é o de 
sublinhar o confronto entre o que designamos de um modelo geométrico e um modelo 
óptico que lhes estão subjacentes através de um princípio comum de projecção. Partindo 
da síntese das principais teses acerca deste debate, exploraremos o confronto que envolve 
uma representação feita segundo estes dois modelos, discutindo aqui a precedência do 
modelo óptico que se parece adivinhar na sua origem e que será de resto confirmada na 
tipologia visual que predominará na cultura visiva vindoura de um mundo de imagens vistas 
através de lentes. 
PALAVRAS-CHAVE: DESENHO / PERSPECTIVA / ÓPTICA / GEOMETRIA / ORIGEM. 
 

 

 

 

DESENHO 

 

 

 

02.11.2017 
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ANA MATA 

O Raio Verde (1882), de Júlio Verne, condensa uma dupla narrativa: a história da busca de 
um fenómeno óptico - uma luz rara e esplendorosa - e uma estranha procura supersticiosa 
determinante de um devir amoroso. Esse é o ponto de partida para pensar a tarefa da 
pintura na sua ambição de representar a Luz. 
PALAVRAS-CHAVE: PINTURA / LUZ /SOL / CREPÚSCULO E DEVIR 

 
 

PINTURA 

 
 

07.12.2017 

 

ANA THUDICHUM 

VASCONCELOS 

  

DESIGN 

EQUIPAMENTO 

 

16.11.2017 

 

ANTÓNIO 

 MATOS 

A ESCULTURA CONTEMPORÂNEA 
Esta sessão abordará a forma, a teoria e a revelação de novas possibilidades – faz uma 
reflexão sobre temáticas sociais tendo por base a elaboração de um código visual 
implicado na realidade vivencial enfocando e concluindo com diversas intenções, 
formalizações e direcções. 
PALAVRAS-CHAVE: TEORIA / FORMA / DIRECÇÕES 

 

ESCULTURA 

 

12.04.2018 

 

 

 

ANTÓNIO  

PEDRO 

 
ESCORÇO: FORMA E ESPAÇO NO DESENHO DE FIGURA HUMANA 
O escorço constitui um tema recorrente do desenho de figura humana. A consciência 
espacial intuitiva é importante, mas não permite obter com rigor a informação necessária 
para traduzir a visão em profundidade. A conversão da visão perspética em traçado gráfico 
sobre a superfície bidimensional do material de suporte não depende apenas da 
sensibilidade visual e da gestualidade furtiva. Vários autores contribuíram para o 
desenvolvimento de métodos e técnicas que ajudam a compreender o processamento 
racional da realidade percetiva. A análise comparada das obras de Jean Cousin, Johann 
Daniel Preissler e Burne Hogarth procura despertar a nossa atenção para as contingências 
do mundo visual e corresponder às expectativas de desenvolvimento de capacidades de 
representação no âmbito do desenho de figura humana. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCORÇO / DESENHO / FIGURA HUMANA / ESPAÇO / VISÃO 
PERSPÉTICA. 

 

 

 

DESENHO 

 

 

 

02.11.2017 
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ANTÓNIO 

 SOUSA 

DIAS 

“CAMINANTE, NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR.” 
Nesta comunicação serão abordados alguns dos problemas e dificuldades que se colocam 
no âmbito de uma investigação englobando uma actividade artística.  Partindo de um caso 
concreto, a nossa própria investigação em torno do conceito de ‘objecto sonoro’, sua 
articulação com os meios digitais e um corpo de obras a criar, apresentaremos os 
principais problemas surgidos e soluções encontradas, procurando apontar possíveis 
estratégias metodológicas numa investigação em contexto de criação. 
 

 

ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

 

14.12.2017 

 

 

 

ANTÓNIO 

 TRINDADE 

 

OS ESPELHOS E A GEOMETRIA DE MULTIPLOS  

As superfícies reflectoras criam múltiplos através da mudança ou da transformação da 

aparência dos corpos e dos volumes no espaço envolvente, idealizado ou projectado. 

Nesta conferência apontamos os métodos geométricos que permitem a representação do 

reflexo de sólidos e de conjuntos e de como essas representações podem apresentar 

resultados de uma enorme riqueza visual e plástica. Nestes métodos, incluem-se, para 

além das leis universais da reflectância, várias operações geométricas, como as 

transformações homológicas de figuras e o teorema atribuído a Tales. 

PALAVRAS-CHAVE: PERSPECTIVA LINEAR / REFLECTÂNCIA / PERPENDICULARIDADE 

/ DESARGUES / TALES DE MILETO 

 

 

 

 

DESENHO 

/GEOMETRIA 

 

 

 

 

15.03.2018 

 

CATARINA  

MOURÃO 

 

A TOCA DO LOBO. Sonhos e memórias fragmentadas num filme autobiográfico no 

contexto de um doutoramento teórico-prático.  

 

 

ARTE  

MULTIMÉDIA 

 

12.10.2017 
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CRISTINA 

 BRANCO 

 ESCULTURA 23.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTINA  

TAVARES 

SÉC. XVIII: A QUESTÃO DO GOSTO. (ESTÉTICA/TEORIAS DA ARTE) 

O século XVIII viu nascer diferentes tendências do pensamento estético e filosófico 

sedimentando-se a importância do gosto em face do belo. É igualmente o século da 

Enciclopédia, órgão do conhecimento promotor da unidade do saber que propõe um novo 

entendimento das artes. Podemos questionar em que medida todos estes aspectos 

contribuíram para o nascimento da Crítica de arte sobretudo em torno da figura de Diderot. 

PALAVRAS-CHAVE: SÉC. XVIII / GOSTO / BELO / ENCICLOPÉDIA/ FILOSOFIA DA ARTE 

/ DIDEROT 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

 DA  

ARTE 

 

 

 

19.10.2017 

 

A IMAGINAÇÃO NO DOMÍNIO DA ESTÉTICA E A PROXIMIDADE COM A CRIATIVIDADE. 

(Estética/Educação Artística) 

Desde sempre o papel da imaginação foi um tema importante das questões gnosiológicas 

da Filosofia passando depois também ao domínio da Estética e naturalmente à Psicologia. 

O nosso propósito é entender de que modo esse entendimento contribuiu para a 

compreensão moderna da criatividade artística, nomeadamente com autores como T. 

Ribot, G. Bachelard e Sarte. 

PALAVRAS-CHAVE: IMAGINAÇÃO / FILOSOFIA / PSICOLOGIA / CRIATIVIDADE 

 

 

 

 

01.03.2018 
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CRISTÓVÃO 

PEREIRA 

 DESIGN 

EQUIPAMENTO 

05.04.2018 

 

 

DOMINGOS 

 RÊGO 

IDEIAS DE NATUREZA NO DESENHO DE PAISAGEM  

Nesta conferência revisitaremos as várias conceções associadas aos modos de ver, sentir 

e representar a natureza, na arte ocidental.   

A paisagem como género autónomo será o pretexto para abordar as obras de Patinir, 

Claude Lorrain, Cozens, Cézanne, Hockney, etc. 

PALAVRAS-CHAVE: DESENHO / PAISAGEM / NATUREZA / DEAMBULAÇÃO  

 

 

DESENHO 

 

 

15.03.2018 

 

 

EDUARDO 

 DUARTE 

 

MONUMENTOS E ANTI-MONUMENTOS NA ESCULTURA PORTUGUESA DO SÉCULO XX  

Este tema será balizado entre o designado “zarquismo” (1928), criado por Francisco Franco, 

e a estátua de D. Sebastião (1973) de João Cutileiro. Os aspectos formais e iconográficos 

de um elenco de monumentos e esculturas desde o Estado Novo, passando pelo Neo-

realismo até à Democracia serão explorados; as continuidades e as rupturas presentes 

neste percurso escultórico serão apontadas e discutidas.   

PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA PORTUGUESA / ZARQUISMO / ESTADO NOVO / NEO-

REALISMO 

 

 

CIÊNCIAS 

 DA  

ARTE 

 

 

 

19.10.2017 

 

 

01.03.2018 
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FERNANDO 

QUINTAS 

 

ARCHISTARS E ARTISTARS: A BRANDIZAÇÃO DAS CIDADES E DO ESPAÇO PÚBLICO 

O vidro, enquanto material, tem conseguido uma crescente visibilidade nos mais 

importantes projetos de arquitetura contemporânea. O archistar assumiu o lugar de 

criador/artista na construção da obra de arte total, encenando e mediatizando o skyline de 

muitas cidades. Através da colaboração de arquitetos, artistas e cientistas, novos e 

híbridos materiais são utilizados no campo artístico e em arquitetura. Mas qual o papel do 

artista e da arte na atual cultura global de “congestão de imagens”? 

PALAVRAS-CHAVE: VIDRO E PODER / CONGESTÃO DE IMAGENS / EXPRESSIVIDADE 
PLÁSTICA 
 

 

 

PINTURA 

 

 

19.04.2018 

 

 

FERNANDO ROSA 

DIAS 

MODOS NARRATIVOS DA NOVA-FIGURAÇÃO PORTUGUESA NA DÉCADA DE 1960 

 A Nova-Figuração acompanha um dos processos de inovação e actualização da arte 

portuguesa que marcou a década de 1960. Uma ideia de figura que superava tanto a 

abstracção como a clássica ideia de representação, permite à arte portuguesa apresentar 

aspectos originais nas vanguardas do tempo, em diálogo com o espaço francês e inglês. É 

a partir desta dimensão pós-representativa, que abordaremos a dimensão peculiar das 

suas propostas de narratividade. Apresentaremos a sua génese e caracterização através 

das primeiras manifestações marcantes, tais como o projecto de Joaquim Rodrigo, Paula 

Rego, ou o Grupo KWY. 

 PALAVRAS-CHAVE: NOVA-FIGURAÇÃO / PÓS-REPRESENTAÇÃO / NEO-DADA / 
GRUPO KWY / JOAQUIM RODRIGO / PAULA REGO 
 

 

 

CIÊNCIAS 

 DA  

ARTE 

 

 

 

01.03.2018 
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HUGO FERRÃO 

 

MITOLOGIAS DO QUOTIDIANO, A PAIXÃO DEVORANTE DA NARRATIVA FIGURATIVA 

EM EUGÈNE DELACROIX E MAURICE DENIS 

Os pintores Eugène Delacroix (1798-1863) e Maurice Denis (1870-1943) são figuras 

incontornáveis da pintura francesa dos séculos XIX e XX. Delacroix representa para muitos 

pintores da geração de Denis o modelo de rutura imagética operada contra estereótipos 

académicos que munificavam estados de alma, bloqueavam canonicamente a condição de 

sentir emoções transmitidas pela materialidade da pintura (cor, composição, movimento, 

acidente) e uniformizavam a espontaneidade através de regras instituídas, 

impossibilitando a idealização do passado como «mitologias do quotidiano» enraizadas na 

própria experiência do mundo, vividas e testemunhadas de forma apaixonante nas 

narrativas figurativas cuja visibilidade romantizada provoca forte impacto no nosso 

imaginário. Maurice Denis é o pintor teorizador dos Nabis, mas será também capaz de 

transcender a «anormalidade do quotidiano», através da miscigenação do sagrado 

(primitivismo cristão) com o profano (como espaço mítico habitado por cada um de nós e 

experienciado na tensão criada pela efemeridade da condição humana), onde a influencia 

do «mestre Delacroix» é patente. Este pintor (Denis) estava ciente do enorme pelo legado 

artístico de Delacroix e interessam-lhe muito os cadernos de viagem e os apontamentos 

aguarelados. Deve-se a este jovem Nabi a preservação e estudo de Delacroix, bem como 

a transformação do «Atelier Delacroix» em museu de quem será o primeiro diretor (1932). 

Esta conferência visa fundamentalmente estabelecer intertextos entre os pintores 

identificando possíveis «contaminações» imagéticas. 

PALAVRAS-CHAVE: PINTURA / MITOLOGIA / NARRATIVA FIGURATIVA / EUGÈNE 
DELACROIX (ROMANTISMO) / MAURICE DENIS (NABIS) 

 

 

 

PINTURA 

 

 

 

07.12.2017 
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ILÍDIO SALTEIRO  PINTURA 19.04.2018 

 

ISABEL DÂMASO 

  

DESIGN 

EQUIPAMENTO 

 

05.04.2018 

 

 

 

ISABEL RITTO 

MODELO VIVO E MODELO ANATÓMICO, HOJE 
O corpo humano constitui uma das temáticas de representação mais utilizadas e uma das 
mais difíceis de executar. 
O conhecimento das estruturas anatómicas, sobretudo das topograficamente mais 
superficiais, constitui uma mais-valia para o artista, sobretudo quando a representação do 
corpo é efetuada de memória, como é o caso da animação bi e tridimensional. 
O estudo do corpo tem merecido a atenção por parte dos artistas desde os tempos mais 
remotos. A tradução da Natureza no domínio das Artes resulta de uma aproximação da 
Arte e da Ciência, aproximação essa que está na origem do aparecimento da Anatomia 
Artística como área de conhecimento autónomo que chegou aos nossos dias. 
Médicos e artistas assistindo a disseções, estudando e cooperando no sentido de adquirir 
novos conhecimentos e fazer o respetivo registo gráfico, tornou-se uma realidade na 
Europa desde a alta Idade Média, realidade que se mantém ainda hoje. 
Os métodos de imagiologia como a ressonância magnética permitem visualizar as 
estruturas anatómica como se dissecássemos um corpo vivo. 
Porém, a Anatomia Artística tem necessidade de recorrer a modelos anatómicos que 
estabelecem uma aproximação à morfologia do corpo humano, que assentou no registo 
gráfico das estruturas anatómicas e na criação de modelos anatómicos didáticos 
tridimensionais, os esfolados. 
Hoje existe software que permite recriar esses modelos em computador com a 
possibilidade de visualização numa amplitude de 360º, em todas as direções. 
PALAVRAS-CHAVE: MODELO VIVO / MODELO ANATÓMICO / ESFOLADO / DESENHO 
TRIDIMENSIONAL 
 

 

 

DESENHO/ 

ANATOMIA 

ARTÍSTICA 

 

 

 

02.11.2017 
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JOÃO CASTRO 

SILVA 

MATÉRIA  

Não podemos imaginar uma forma escultórica sem uma matéria que lhe dê corpo e a torne 

real. Uma forma imaterial não se pode considerar, é uma imagem que habita o mundo das 

ideias. Uma forma sem uma matéria que a suporte que não é forma, no entanto a matéria 

é intrinsecamente formal. Tudo o que reconhecemos como forma situa-nos dentro de uma 

matéria e, ao revés, se alguém concebe uma matéria está, de imediato, a atribuir-lhe uma 

forma. 

PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA / MATÉRIA / FORMA. 

 

 

ESCULTURA 

 

 

23.11.2017 

 

 

JOÃO CRUZ 

 

A AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO NO PROJECTO DE DESIGN 

The Post occupancy evaluation in the design Project. 

Serão apresentadas as diferentes formas como as avaliações pós ocupação foram 

mobilizadas para o projecto ao longo do tempo e em diferentes áreas do projecto. Serão 

discutidos os subsídios daquelas avaliações para o bom projecto de design e o incómodo 

dali decorrente. 

The different forms that post occupancy evaluation assumed in several areas of design along time 

will be presented. Discussion will focus on the subsidies of those evaluations for the good design 

and on the resulting uneasiness 

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO / HISTÓRIA DO PROJECTO / BOM 

PROJECTO / DEONTOLOGIA. 

POST OCCUPANCY EVALUATION / HISTORY OF DESIGN / GOOD DESIGN / WORK ETHICS. 

 

 

DESIGN 

EQUIPAMENTO 

 

 

 

05.04.2018 
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JOÃO PAIS 

 

  

PINTURA 

 

19.04.2018 

 

 

JOÃO PENEDA 

ARTE, CRIAÇÃO ARTÍSTICA E SUBLIMAÇÃO 

Nos diálogos de Platão da fase inicial existe uma obra emblemática (Íon), onde, pela 

primeira vez, se interroga a criação artística (poética), equacionando se seria da ordem de 

uma perícia (τέχνη) ou ainda de uma ciência (ἐπιστήμη). O diálogo termina com uma 

resposta algo surpreendente: a criação artística (poética) ocorre por inspiração, possessão 

ou por um privilégio divino (θείᾳ μοίρᾳ). No final do século XVIII, Kant defende que não há 

fórmula para o fundamental na arte, noutros termos: "não há nem pode haver uma ciência 

da arte". Significa que o essencial na criação artística, como no gosto, não é ensinável, 

porque não corresponde a um "conceito determinado". No final do século XIX, Nietzsche 

será o primeiro a criticar e desconstruir a noção de génio, estabelecendo um corte com a 

"inspiração metafísica" da obra de arte. Esta resultaria exclusivamente da criatividade 

humana e de um precipitado de forças históricas. Terminaremos com uma reflexão mais 

abrangente sobre a arte e a criação artística a partir do conceito psicanalítico de 

sublimação. 

PALAVRAS-CHAVE: ARTE / CRIAÇÃO ARTÍSTICA E SUBLIMAÇÃO. 

 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

 

26.10.2017 

 

 

 

01.03.2018 
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JORGE DOS REIS 

 

CONVERGÊNCIAS – fazer a ponte entre diferentes áreas de estudo para a construção das 
estratégias de investigação e para a definição do objecto, um estudo de caso que relaciona 
territórios de acção complementares. 
Na realização de uma investigação é frequente a ligação de áreas aparentemente 
antagónicas mas que no campo do trabalho doutoral se revelam complementares e 
essências. Este processo aqui designado de cross-fertilization permite que duas ou mais 
disciplinas convirjam no desenvolvimento da tese e na construção do projecto. Partindo 
do pressuposto que a palavra compositor se aplica exclusivamente ao universo da música 
e ao universo do design gráfico vamos observar de perto a construção e avaliação no 
terreno do projecto SpeeChant que relaciona estratégias gráficas e sonoras para a 
aquisição da língua inglesa, enquanto língua estrangeira, prioritariamente no campo da 
educação de adultos. Este sistema visual e musical lida directamente com o som das vogais 
inglesas para se constituir como artefacto de notação, um dispositivo que permite a 
visualização do som sem ferir a ortografia tradicional, sendo possível visualizar a duração 
das vogais e o seu timbre para assim diferenciar grafemas que assumem diferentes 
fonemas, mas também fonemas que podem ser representados por diferentes grafemas. 
Depois da observação detalhada da construção do SpeeChant Vowel Notation System 
estuda-se a sua implantação no terreno educativo, em duas escolas onde se redesenhou o 
curriculum, tendo os docentes como interlocutores activos e participantes, para assim se 
realizar também a respectiva monitorização através de dois grupos piloto: grupo 
experimental e grupo de controlo, que realizaram em simultâneo a aquisição dos 
conteúdos da disciplina. Na avaliação final do sistema, recorrendo a fonetistas treinados, 
foi então possível verificar os resultados da investigação. 
PALAVRAS-CHAVE: DESIGN GRÁFICO / MÚSICA / FONÉTICA. 

 

 

DESIGN 

COMUNICAÇÃO 

 

 

 

09.11.2017 

 

JOSÉ CARLOS 

PEREIRA 

 

A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E A DIMENSÃO ONTOLÓGICA 

Os legados de Heidegger, Ricoeur e Zubiri. 

PALAVRAS-CHAVE: ONTOLOGIA / HERMENÊUTICA / PRÉ-COMPREENSÃO/ 
NOOLOGIA 
 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

19.10.2017 



 

 

Página 12 de 20 

 

 

JOSÉ PEDRO 

CAVALHEIRO 

O ESPAÇO NAS IMAGENS ANIMADAS 

A construção do movimento e sua exploração na componente espacial. 

Espaço linear, descontínuo, metafórico. 

Abordagem a obras de Norman McLaren, Walerian Borowczyk, Stuart Hilton e a três 

curtas-metragens e três novos projectos do autor da conferência. 

PALAVRAS-CHAVE: ESPAÇO/ CINETISMO/ TRANSPOSIÇÃO/ RUPTURA.  

 

ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

 

22.02.2018 

JOSÉ REVEZ  ESCULTURA 12.04.2018 

 

 

JOSÉ TEIXEIRA 

ESCALA E SENTIMENTO DE IMERSÃO NA ESCULTURA DO SÉCULO XX  
Embora a escultura moderna se tenha manifestado, particularmente, em objectos de 
pequeno formato, de carácter nómada (que não requeriam um lugar específico) também é 
certo que houve projectos excepcionais que procuraram fugir à regra intimista e vieram a 
estabelecer as bases das indagações espaciais na arte contemporânea.  
O sentimento de imersão provocado pela dimensão espacial ou, pela escala colossal em 
alguns projectos escultóricos, aproximam o espectador da sensação de totalidade algumas 
vezes experimentada como sublime.  
Tomando como ponto de partida a ideia de obra de arte imersiva propomo-nos analisar um 
conjunto de projectos, que consideramos ser paradigmáticos na transição da escultura 
moderna para a contemporânea.  
PALAVRAS-CHAVE:ESCALA / ESPAÇO ESCULTÓRICO / ESPAÇO  
IMERSIVO 
 

 

 

ESCULTURA 

 

 

23.11.2017 

 

JOSÉ VIANA 

  

DESIGN 

EQUIPAMENTO 

 

16.11.2017 
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LUÍS JORGE 

GONÇALVES 

 

ARTE E VIOLÊNCIA  

Esta conferência apresenta uma reflexão sobre o propósito das imagens e a origem de 

modelos compositivos, a partir da iconografia da violência coletiva. Procura-se ainda, 

propor um modelo de intencionalidade das imagens na arte antiga do mediterrâneo e na 

arte do Brasil, desde a pré-história ao século XXI. 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

26.10.2017 

LUÍSA ARRUDA 

 

 DESENHO 15.03.2018 

LUÍSA PERIENES 

 

 ESCULTURA 12.04.2018 

LUÍSA RIBAS  DESIGN 

COMUNICAÇÃO 

22.03.2018 

 

 

Mª JOÃO 

ORTIGÃO 

 

ESTÉTICA DE MARCEL PROUST 
Sendo um dos mais importantes romancistas do séc. XX, M. Proust construiu a par do 
romance “À Procura do Tempo Perdido”, um das mais relevantes teorias estéticas 
contemporâneas. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTÉTICA / LITERATURA / ARTES  
 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

26.10.2017 

ESTÉTICA DE MARCEL PROUST II  
Esta conferência será o seguimento da temática iniciada na abordagem feita no 1º 
semestre. 
PALAVRAS-CHAVE: ESTÉTICA / LITERATURA / ARTES 
 

 

08.03.2018 
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MANUEL GANTES 

 

 DESENHO 15.03.2018 

 

 

 

MANUEL 

SAN-PAYO 

MODOS DE FAZER MONSTROS 
 
“O sono da razão produz monstros” é a legenda de uma das mais famosas gravuras de 
Francisco de Goya y Lucientes. Os monstros existem desde que o homem se conhece. 
Monstros acompanham-nos através do irracional da magia, da religião mas também do 
racional: das ciências. Na sua forma representada, figurada, fantasiada mas também em 
fenómenos da realidade, em “carne e osso, espinhas e matérias gelatinosas ou fluidas. 
O desenho e depois a gravura desempenham um importante papel na definição, descrição 
representação e difusão da imagem do monstro. Pretendemos referir-nos nesta 
conferência a alguns processos que partilham tanto de algumas constantes históricas 
como divergem em pontuais inovações técnicas e culturais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MONSTRO / FANTASIA / HÍBRIDOS / CHARACTER DESIGN / 
ILUSTRAÇÃO 
 

 

 

 

DESENHO 

 

 

 

14.12.2017 

 

MARGARIDA 

CALADO 

 
MULHERES ARTISTAS - ALGUMAS REFLEXÕES 
Será dada uma breve história e contextualização das mulheres na história da arte e será 
feita uma reflexão acerca das razões pelas quais elas foram até ao séc. XX pouco 
mencionadas. Depois será feita uma comparação da situação em Portugal a nível de ensino 
e publicações sobre mulheres, a temática abordada por algumas artistas em confronto 
com algumas da Europa e USA. 
PALAVRAS-CHAVE: MULHERES ARTISTAS / HISTORIOGRAFIA DA ARTE / ENSINO 
ARTÍSTICO. 
 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

08.03.2018 
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MARTA MANSO 

(FCUL) 

A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS DE EXAME E ANÁLISE NA ARTE E HERANÇA 
CULTURAL 
A aplicação dos Métodos de Exame e Análise, inicialmente desenvolvidos no domínio das 
ciências dos materiais, a objetos de arte e arqueologia dá aos historiadores a possibilidade 
de obter informações sobre a sua composição material. A partir desta informação é 
possível responder de forma fundamentada a algumas questões sobre a origem e 
metodologia de produção desses objetos. 
Este tipo de análise é também valiosa e, por vezes indispensável, nas decisões do 
conservador, nomeadamente na diferenciação de peças originais de um objecto, de 
acréscimos posteriores, identificação de restauros e até eventuais falsificações.  
Os fenómenos de degradação a que estes objetos estão expostos podem ser estudados 
com estas técnicas e, desta forma, o conservador poderá compreender a cinética de 
deterioração e desenvolver tratamentos e formas de a prevenir ou retardar. 
Nesta apresentação serão explicados os fundamentos básicos de várias técnicas analíticas 
e a suas aplicações serão ilustradas através de uma série de estudos de caso. 
PALAVRAS-CHAVE: MÉTODOS DE EXAME E ANÁLISE / CARACTERIZAÇÃO MATERIAL 
/ HERANÇA CULTURAL 

 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

26.10.2017 

MÓNICA  

MENDES 

 ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

22.02.2018 

 

PATRÍCIA 

GOUVEIA 

METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM ARTES MULTIMÉDIA 
Nesta comunicação serão abordadas metodologias próprias de investigação e 
desenvolvimento em artes (arts-based research), em geral, e multimédia, em particular, 
nos seus diversos contextos. Salientam-se possibilidades metodológicas distintas, a saber, 
investigações exploratórias de índole experimental e/ou qualitativas, algumas ancoradas 
em estudos de casos, e outras quantitativas, baseadas em recolha de dados estatísticos, 
de interacção, entre outras possibilidades. Assim, apresentam-se algumas teses de 
doutoramento que ajudam a contextualizar e a problematizar as várias possibilidades de 
trabalho na criação e desenvolvimento de uma tese de doutoramento em ciências 
artísticas, do estado da arte inicial à dissertação final, da dissertação teórica ao projecto. 
 

 

ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

 

12.10.2017 



 

 

Página 16 de 20 

 

PAULO PARRA  DESIGN 

EQUIPAMENTO 

16.11.2017 

 

PEDRO FORTUNA 

DA MATÉRIA NA PINTURA 
Uma extensa prática na Pintura, forçosamente heterogénea, argumentada pelos seus 
autores como condição para a elaboração nas noções de tempo, de espaço e de pertença. 
A tangibilidade e a permanência da analogia na contemporaneidade, enquanto 
entendimento de si e expressão do outro. 

 

PINTURA 

 

07.12.2017 

PEDRO SILVA 

DIAS 

 DESIGN 

EQUIPAMENTO 

05.04.2018 

 
 
 

RAUL CUNCA 

 TERRITÓRIOS HÍBRIDOS DA CULTURA DO HABITAR  
Apresentação de uma investigação que se centra no domínio do espaço doméstico e cruza 
as inovações técnicas com as condições sociais, bem como as perspectivas sobre o habitar 
consonantes com a ideia de domesticidade.  
Ao longo do tempo, as aproximações técnicas e simbólicas que foram convergindo para o 
espaço doméstico, desencadearam um somatório de soluções que vieram definir os limites 
da privacidade e do conforto na habitação.  
A casa requisitou uma série de invenções técnicas e tornou-se num organismo auto-
suficiente, onde se praticam vários níveis de acções amparadas por sistemas e 
electrodomésticos que a potenciam numa encruzilhada híbrida. O espaço doméstico 
passou a acolher os utensílios e os ritmos do espaço de trabalho e este foi adquirindo a 
afabilidade doméstica propagada aos habitáculos móveis que conciliavam as 
características destes dois contornos. É este contexto, centralizado na casa e nas 
transferências dos conteúdos entre os diferentes ambientes quotidianos, que se privilegia 
na comunicação.  
PALAVRAS-CHAVE: DESIGN / TEORIA DO DESIGN / CULTURA MATERIAL 
 

 
 
 

DESIGN 
EQUIPAMENTO 

 
 
 
 

16.11.2017 

ROGÉRIO 

TAVEIRA 

 

TERRITÓRIO E FOTOGRAFIA 

A partir de uma pedra estabelece-se uma relação entre território, paisagem e fotografia. 

ARTE 

MULTIMÉDIA 

12.10.2017 
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RUI SERRA 

REGRESSUS AD UTERUM: A EXPERIÊNCIA DIÁRIA DO ATELIER 
O atelier materializa o “espaço mental” que o artista ocupa sempre que pensa Pintura. Pode 
ser visto como o espaço onde o autor surge na condição de entidade que permite o 
adequado nascimento de novas obras. Mas também se pode pensar o atelier como um 
espaço de meditação, de contemplação e de introspecção, em tudo semelhante à 
experiência vivida pelos espectadores no interior dos museus, ou seja, como centro ou 
espaço vital (interior, abrigado, protegido) onde o cosmos nasce do caos. Nesse sentido, 
toda a dimensão mítico-simbólica vivida dentro do atelier é uma realidade à parte, é o lugar 
onde a espiritualidade do pintor se coloca em questão. 
 

 

 

PINTURA 

 

 

07.12.2017 

SANDRA  

TAPADAS 

 ESCULTURA 12.04.2018 

 

SOFIA 

GONÇALVES 

  

DESIGN 

COMUNICAÇÃO 

 

22.03.2018 

 

 

SOFIA LEAL 

RODRIGUES 

 
TIPOGRAFIA E MODERNISMO: O PENSAMENTO TEÓRICO DE LIBÂNIO DA SILVA E DE 
MANUEL PEDRO 
Esta conferência concentra-se na análise da obra teórica de dois tipógrafos portugueses 
do século XX: Libânio da Silva e Manuel Pedro. 
Libânio da Silva é essencialmente conhecido pelo seu Manual do Tipógrafo publicado em 
1908 pelas Livrarias Aillaud & Bertrand e reeditado em 1962 pelo Grémio Nacional dos 
Industriais Gráficos. Por seu turno, Manuel Pedro é autor de uma série de obras dedicadas 
à tipografia, como O Guia Profissional do Tipógrafo (1949) e A Arte na Tipografia (1955), 
entre outras. 
Nesta conferência abordar-se-á a relevância da obra teórica de ambos os autores na 
prática da tipografia e das artes gráficas nacionais. 
 

 

 

DESIGN 

COMUNICAÇÃO 

 

 

14.12.2017 
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SÓNIA RAFAEL 

 
INTER-AÇÃO. CONTRIBUTOS E APROXIMAÇÕES METODOLÓGICAS AO DESIGN DE 
INTERAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO INTERATOR 
Interação dá origem ao substantivo interatividade, que pode ser entendido de modo 
abrangente como uma conversa ou diálogo – um processo cíclico no qual dois agentes 
alternadamente e metaforicamente ouvem, pensam e falam. De forma mais concreta, é 
uma potencialidade disponibilizada por um sistema através de uma interface. 
O design aplicado ao contexto da interação promove a aplicação de conhecimentos 
provenientes da área interdisciplinar da Interação Homem-Computador (HCI) e dos 
respetivos contributos da Psicologia Cognitiva e Comportamental, da Informática, da 
Engenharia e das Ciências da Comunicação, assim como das noções de Experiência do 
Utilizador (UX) e de Design de Interface (UI), para permitir ao interator influenciar de forma 
direta a experiência. 
Esta sessão propõe uma reflexão sobre a origem do neologismo inter-ação e sobre ações 
(agere) recíprocas mediadas (inter) tecnologicamente entre dois agentes.  
 

 

DESIGN 

COMUNICAÇÃO 

 

09.11.2017 

 

TERESA LOUSA 

TERESA LOUSA e JOSÉ MIKOSZ (Pós Doc na FBAUL) 
Este trabalho de pós-doutoramento buscou dar continuidade e aprofundamento sobre a 
arte produzida sob a inspiração de estados não ordinários de consciência (ENOC). 
Primeiramente foi descrito o que são esses estados e dados alguns exemplos em épocas 
diversas e de alguns movimentos de arte ao longo da história. Assunto esse já discutido na 
tese de doutoramento A Ayahuasca e a Arte Visionária, porém com as abordagens e 
exemplos novos. Em seguida apresentamos alguns artistas portugueses como Francisco 
de Holanda, Lima de Freitas e Cruzeiro Seixas, onde é possível identificar elementos 
visionários em suas obras. O trabalho ainda apresenta meu trajeto como artista e os 
motivos que levaram a esse tipo específico de pesquisa tanto na ciência como nas artes 
plásticas. Finalmente é apresentado um pequeno roteiro, um panorama de eventos, 
galerias, universidade, que se dedicam aos temas psicodélicos e visionários. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ARTES VISUAIS / ARTE VISIONÁRIA / CONSCIÊNCIA-
PSICODÉLICA / ESTADOS-NÃO ORDINÁRIOS-DE-CONSCIÊNCIA. 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

19.10.2017 
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ARTHUR C. DANTO: O ABUSO DA BELEZA E A ARTE ABJECTA  
Danto fará uma reflexão acerca da Arte Abjecta, mas também das suas origens que 
identificará não só com o pioneirismo de Duchamp, mas também com o fascínio pelo 
horror sempre presente em toda a história da arte, Em constante diálogo com Jean Claire 
que identificou o advento da Arte Ajecta com o fim do gosto na arte: que depois de séculos 
passou do “goût” ao “dégoût”, Danto irá argumentar a favor da Arte Abjecta: uma arte que 
recorrendo ao vocabulário universal do repulsivo para realizar algum tipo de crítica social, 
transforma a arte num instrumento activo do pensamento crítico. 
 
PALAVRAS- CHAVE: BELEZA / GOSTO / ARTE ABJECTA / HORROR 
 

 

08.03.2018 

 

 

TOMÁS MAIA 

 

 

DUCHAMP E A QUESTÃO DA ARTE. 

Duchamp e a questão da arte. Esta frase tem dois sentidos: Duchamp confrontou-se com 

a arte enquanto questão (quaestio, busca) do humano, e Duchamp pôs a arte em questão. 

Estes dois sentidos são inseparáveis: é porque Duchamp abordou a arte no seu todo, e 

portanto o sentido da sua necessidade, que fez da prática artística um questionamento 

sobre o humano. 

 

 

 

PINTURA 

 

 

19.04.2018 

 

VICTOR ALMEIDA 

 

  

DESIGN 

COMUNICAÇÃO 

 

 

22.03.2018 
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VIRGÍNIA FRÓIS 

 “MATER”              

Partiremos da afirmação “a matéria nunca se performa definitivamente” de Gaston 

Bachelard (1884-1962) no livro a A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. 

Deste o neolítico até aos nossos dias que a Terra é matéria para a conformação da 

escultura, partiremos de um exemplo da Arte Persa / Kirman no Irão e de exemplos da 

arquitectura e da escultura do Vale do Níger.  

 O corpo central da conferência focará artistas do século XX que usam a terra como 

matéria. Apresentaremos algumas obras em que a água a terra e o fogo são a matéria a 

MATER. 

PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA / TERRA / SENTIDOS 

 

 

 

ESCULTURA 

 

 

23.11.2017 

 

VÍTOR DOS REIS 

 

  

ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

22.02.2018 

 


