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Doutoramento    

ARTE PERFORMATIVAS E DA IMAGEM E DO MOVIMENTO 
   

1º ANO / 1º Semestre 
 
 

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. Há uma sessão especial que integra ciclo de conferências com lançamento de livro sobre 
Investigação em Artes 

SESSÕES DE 2 HORAS ÀS QUINTAS  
 

TEORIAS  
DA  

ARTE 

Aulas*  

Dia da 
Semana 

Hora de 
Início  

Hora de 
Fim  

 
Sala - FBAUL 

 

Qui / Tur 11:00 13:00 3.61 

 

DATA DOCENTE SUMÁRIO  

27.09.2018 

 
Vários 

Elementos da 
Comissão 
Científica 

 
Recepção e Apresentação 

 

JOSÉ 
QUARESMA  

da 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. 
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04.10.2018 
JOSÉ 

QUARESMA  
da 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 obervações 
críticas ao que é preconizado por Darren Newbury no texto Research 
Training in the Creative Arts and Design. 
 

11.10.2018 
*(a partir 
das 14 h)  

JOSÉ 
QUARESMA  

da FBAUL 

 
Tipologias da performance 
Partindo do princípio que a performatividade constitui uma das meta-
mediações mais recorrentes de toda a arte contemporânea, serão 
debatidas diversas tipologias de performance, a saber, as que têm raiz 
dramatúrgica, coreográfica, pictural, musical, ou mundana. Para a 
discussão destas cinco tipologias serão projectados e discutidos 
exemplos concretos de produções artísticas, do passado e da 
actualidade, e ainda noções imprescindíveis à performance tais como 
o gesto, o olhar, e a ocupação dramatúrgica do espaço.A sessão terá 
como pontos culminantes de debate a intermedialidade, e a 
necessidade da fotografia e do vídeo para a ocorrência dos actos 
performativos. 
 

18.10.2018 
FERNANDO 
ROSA DIAS  
da 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. 
 

25.10.2018 
FERNANDO 
ROSA DIAS  
da 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. 
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08.11.2018 
JOSÉ PEDRO 

SERRA  
da 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. 
 
 

15.11.2018 JORGE DO Ó 

 
Para uma escrita académica inventiva 
O objetivo principal desta sessão consiste problematizar os processos 
próprios da escrita, para que o aluno de doutoramento percecione a 
performance babélica que o seu exercício sempre determina. Trata-
se, no essencial, de promover uma discussão intensiva em torno dos 
bloqueios históricos que atingem a aprendizagem e a produção de 
uma textualidade não mimética. 
A sessão terá em vista três ordens de problemas visando, no essencial, 
desencadear uma nova sensibilidade escritural: (I) as relações entre 
escrita, poder e verdade, com particular destaque para os 
procedimentos de controlo, seleção, organização e redistribuição das 
formações discursivas; (II) a função-autor, dando ênfase tanto à 
assinatura como princípio de agrupamento, unidade e coerência e 
verdade dos enunciados, quanto à morte do autor; (III) a prática 
oficinal da escrita, sendo aqui feita a defesa a outrance da 
intertextualidade e de uma escrita simultaneamente insistente e 
elíptica, suscetível de inventar novos objetos e paisagens textuais no 
cruzamento de notas, citações e suplementos. 
 
 

22.11.2018 
 

 
FERNANDO 
ANTÓNIO 
BAPTISTA 
PEREIRA 

 
 

 
 
Conteúdo a definir 

*27.11.2018 
(MUSEU 

DO 
CARMO) 
3ª Feira 

Com a 
presença de 

vários 
conferencistas 

de várias 
nacionalidades 

 

 
Ciclo Internacional de Conferências 
A Investigação em Artes e a necessidade da discussão de Ideias 
Artísticas. 
 
Debate e lançamento de livro com ensaios sobre a questão da génese, 
das funções e dos sentidos das Ideias Artísticas. Com a participação 
de cinco investigadores em artes representando Portugal, Nova 
Zelândia, Finlândia e Suécia. 
 
Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa. Entre as 14.00 e as 17.30 
horas - Dia 27 de Novembro de 2018 
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29.11.2018 
*Das 13 h 

às 15 h 

 
ANTÓNIO 

SOUSA DIAS 
 da 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. 
 

06.12.2018 
(Das 9h  
às 13 h,  
Sessão 
Dupla)   

CARLOS 
JOÃO 

CORREIA  
da FLUL 

 
Filosofia da Arte na Contemporaneidade 
1. O que é a arte? 
1.1 A visão formalista 
1.2 A visão anti-formalista  
 

13.12.2018 

ADRIANA 
VERÍSSIMO 

SERRÃO  
da FLUL  

 
1. Problemas da 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. 

20.12.2018 
*Das 14 h 

às 16 h 

ADRIANA 
VERÍSSIMO 

SERRÃO  
da FLUL 

 
2. Problemas da 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. 
 

 


