
EIR
PAC
II Encontro Internacional de Reflexão 
sobre Práticas Artísticas Comunitárias
Práticas Artísticas colaborativas/Participativas e Comunidades

As sessões da manhã e da tarde serão realizadas em locais diferentes

Manhã: TeCA — Teatro Carlos Alberto 
Tarde:  Malmequeres de Noêda — Tv. Miraflor, 17 
  Mira — Rua Miraflor, 159

19 — 21 SEt 17 Porto
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9.30h /12.30h — TeCA - Átrio
RECEPção dos PARtICIPAntEs / REgIsto / InfoRmAçõEs

9.30h / 10.00h — TeCA - Sala 1
BoAs VIndAs – representantes CHAIA-UE (Paulo Rodrigues), IELt-UnL (Clara sarmento), fPCE -UP (Isabel 
menezes*), PELE (maria João mota), EstC-IPL (Armando nascimento Rosa), EsmAE-IPP (Hélder maia), 
CIAC-UAlg (mirian tavares*), tnsJ (nuno Carinhas) e Com. organizadora EIRPAC (Isabel Bezelga, Hugo Cruz)
Apresentação do E-Book Práticas Artísticas Comunitárias

10.00h / 10.45h — TeCA - Sala 1
ConfERênCIA dE ABERtURA
A CIty you MAkE togEthER: About thE PowER of nEo-PARAdES In tIMES 
of tERRoR Eugene Van Erven (nL) 

10.45h / 11.00h — TeCA - Átrio
CoffEE BREAk

11. 00h / 12.30h 

RodA 1: EStétICAS ContEMPoRânEAS 
E CultuRAS PoPulARES: 
IntERSECçõES
moderadores: Paula Reaes Pinto e Ramon Aguiar

TeCA - Sala 1

gisela Borges (Pt) - A música: uma nova narrativa 
de pertença a um território? 

Ana Braga (BR) - A comunidade se vê e se apresenta 
para si mesma: o tambor de crioula entre o ritual 
e o espetáculo 

marina Costa (Pt) - AmARemAR – Arte e comunidade 

Paulo Emílio Pinto, doriedson Roque (BR) - 
Um folguedo luso-brasileiro improvisado 
(ConversAção)
 
fátima silva (BR) - A Comensalidade no Congado 
e no Reinado do Centro oeste mineiro

Paula Reaes Pinto e António gorgel Pinto (Pt) - 
Práticas Criativas em torno da Actividade da Cortiça 

Alexandra Espiridião (Pt) - A trupe sénior: 
Virtuosidades 

RodA 2: MEMóRIAS, 
SubjEtIvIdAdES E IdEntIdAdES 
moderadores: flávia Liberman e nuno Coelho

TeCA - Sala 2

fabrizio fiaschini (It) - the Role of Performance in the 
Participatory Practices of Applied and Community 
theatre 

glenda milek , flavia Liberman, Virginia Junqueira 
(BR) - Contação de História e narrativas de Vida: 
Aproximações entre Literatura e Práticas de Cuidado 

Alexandra Rato, gerbert Verheij, mariana fernandes 
(Pt) - Eu, tu, nós: arte, afectos e comunidade vistas 
desde o Planisfério da Interculturalidade (Almada) 

tânia Roque (Pt) “Estou Aqui” - Estágio em forma 
de estudo de caso nas aulas de teatro da APPACdm 
– matosinhos 

nídia gonçalves (Pt) - Artes e Envelhecimento: 
Contributos do teatro para o Envelhecimento (Cri)
Ativo 

Juliana Aleixo (BR) – dança, corpo e produção 
de subjectividades: Atenção psicossocial e seus 
territórios de criação 

Adriana miranda da Cunha (*) - tEAtRo HILLBRoW, 
perspectivas históricas e políticas de um “teatro 
em contexto” atuando na localidade afro-migrante 
de Johannesburgo - África do sul 

19 SEt
tERçA fEIRA
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12.30 / 14.30h
ALmoço

14.30h – 15.00h — mira
PERfoRmAnCE
Promessas 
MEMóRIAS dE PElE E víSCERAS dAS MulhERES quE hAbItAM EM MIM 
Paulo Emílio Pinto e doriedson Bezerra Roque - Pt  

15.00h / 17.00h

17.00h / 17.30h — TeCA - Átrio
CoffEE BREAk

17.30h – 18.15h  — Malmequeres de Noêda  
ConfERênCIA 
PlAyIng foR REAl: REbuIldIng CoMMunItIES thRough thEAtRE
tim Prentky (gB) 

21.00h 
PRogRAmAção mEXE IV

RodA 3: EntRE o ColAboRAtIvo 
E o PARtICIPAtIvo: quE dIfEREnçAS 
E o quE IMPlICAM?
moderadores: teresa furtado e  tiago Porteiro

Malmequeres de Noêda

teresa furtado e Paula Reaes Pinto (Pt) - Práticas 
pedagógicas de arte participativa: o festival de Rua 
da Escola de Artes da Universidade de Évora (UÉ) 

Rita Aquino (BR) - A prática colaborativa como 
estratégia para a sustentabilidade de projetos 
artístico-pedagógicos em artes cênicas: um estudo 
de caso na cidade de salvador - Bahia 

Cláudia Pato de Carvalho, Isabel Craveiro (Pt) - 
Investigação em Envolvimento Cultural Comunitário 
na Região Centro: o Projeto Artéria como um 
Exemplo de Inovação metodológica 
e de Envolvimento Comunitário Participativo 

Lígia ferro (Pt) - Retratos das ilhas do Porto: uma 
experiência de avaliação do projeto de criação 
artística comunitária com recurso à metodologia 
etnográfica 

Carlota Quintão/A3s (Pt) – metodologias e práticas 
de avaliação participativa de resultados – Partilha 
de experiências 

RodA 4: CRIAção ARtíStICA E 
PARtICIPAção CívICA E PolítICA  
moderadores: Hugo Cruz e Isabel menezes

Mira

marcia Pompeo nogueira (BR) - formação 
de Agentes Culturais da Juventude Camponesa 

tiago neves (Pt) - ECoAR
o modelo de validação e certificação de 
competências 

Ana Leitão (Es) - A dança como veículo e ponto 
de encontro de artes, culturas e seres - festival social 
tUdAnZAs 

José Eduardo silva (Pt) - Práticas Artísticas 
Comunitárias: de consumidores a produtores de arte 
e cultura

Phellipe Azevedo (BR) - Periférico, pedagógico 
e universitário: relato de uma experiência no 
Programa de teatro em Comunidades (Rio de 
Janeiro) 

19 Set terça feira — continuação
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9.30h / 10.15h — TeCA – Sala 1
ConfERênCIA 
InquIEtAR lA MEMoRIA ColECtIvA En El tEAtRo doCuMEntAl dE MéxICo
António Prieto stambaugh (mX) 

10.15h / 10.45h — TeCA - Átrio
CoffEE BREAk

10.45h / 12.30h

12.30h – 14.30h
ALmoço

14.30h / 15.00h — Mira
PERfoRmAnCE
InvEtáCulo é uM ESPECtáCulo PoR InvEntAR
Rita Wengorovius  e Alunos do mestrado em teatro e Comunidade EstC-IPL Pt

RodA 5: AltERIdAdES E IdEntIdAdES 
ContEMPoRânEAS: A PRoCuRA do 
CoMuM  
moderadores: márcia Pompeo e Isabel Bezelga

TeCA - Sala 1

Renata Bueno (BR) Retratos na morada são João 

terena Zamariolli (BR) - teatro e Comunidade: 
questões e desafios 

diana West (Pt) - movimentos duplos: do centro 
para a periferia, da realidade para a cena 

Jorge Junior (BR) - História e perspectivas do teatro 
em comunidades na Baixada fluminense 

Ramon Aguiar e Isabel Bezelga (BR/Pt) – o locus 
do teatro Comunitário: Aproximações Portugal Brasil

Letícia Carraro (BR) - Criações Afetivas 

Wallace Lino (BR) - o teatro como rompimento 
do silêncio 

RodA 6: vISõES IntERdISCIPlInARES: 
dIálogoS ColAboRAtIvoS E 
PARtICIPAtIvoS nECESSáRIoS 
moderadores: giulia malini e flavia Liberman

TeCA - Sala 2

giullia mallini (Pt) - Le theatre de la vie. Experiences 
de theatre social dans les Alzheimer Café de milan 

Irene serafino (Pt) - o papel do sociólogo em 
investigações sobre projetos artísticos comunitários: 
algumas considerações iniciais 

Alessia Repossi, Vaninka Riccardi e Roberta Villa (It) - 
theater as a bridge to the community 

Laís Barbosa  e georgia sibele silva (BR) - A poética 
da cidade ao vento dos avoados

thais marques fidalgo, Andrea Jurdi e flavia 
Liberman (BR) - Perspectivas e Conceitos sobre arte 
e a clínica ampliada em saúde – Um estudo de caso 
sobre a Potência do Encontro 

Renata B. m. Queiroz, Viviane maximino, flavia 
Liberman (BR) - Expressões de fora 

Hugo Cruz (Pt) - Criação Artística e Participação 
Cívica e política: o caso do projecto mAPA

20 SEt
quARtA fEIRA
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15.00h – 17.00h 
ofICInAs   

17.00h / 17.30h — TeCA - Átrio
CoffEE BREAk

17.30h / 18.30h 
PostERs (apresentação pelos autores) 

Malmequeres de Noêda  

ExPERIênCIAS 
AtRAvéS dE uMA 
ARtE RElACIonAl 
no CAMPo 
ExPAndIdo
(monsalú e Vanessa silva 
Hoschett - BR ) 

Mira 

PRátICAS dE 
AvAlIAção 
PARtICIPAtIvA 
CoM gRuPoS 
(Carlota Quintão e 
mafalda gomes - Pt) 

Malmequeres de Noêda   

tu éS ARtE  - 
o ModElo tEAtRo 
ConfERênCIA
(Rita Wengorovius/ 
teatro Umano - Rede 
Internacional de teatro 
social e de Comunidade 
- Pt/It) 

Casa d´Artes do Bonfim

thE StAtE wE 
ARE In – thE 
StAtE of thIngS 
to CoME 
(Claire Bynion - Pt) 

20 Set quarta feira — continuação

Malmequeres de Noêda  

Práticas Colaborativas em dança na cidade de são 
Paulo – Brasil (kathya godoy) 

Programa de rádio web “Vozes da Rua”: 
Experimentando os efeitos dos encontros produzidos 
na rua. (gilson firmino) 

Conexão entre saberes tradicionais e artísticos: uma 
visão interdisciplinar (Walter Lima, maria manuel 
Baptista, Wladilene Lima) 

Arte para a comunidade, comunidade para a arte:  
processos de co-criação e mediação cultural para 
novas perspectivas de audiências 
(Paulo Cezar nunes Junior  e Janina suárez-Pinzón) 

Lapinha, Vazio(s) Imaginário(s) – Etapa Intervenções 
de Aproximação (matheus Lins) 

geoartivisms: at the intersection of Locative 
media, digital arts and commons practices. the 
Constelaciones Lab in Poblenou neighbourhood  
(Barcelona) case. (Andrea olmedo Río) 

sarau do Escritório - o maior espaço de coworking 
artístico do Rio (Luiz fernando Pinto) 

o grupo grita E o teatro Comunitário: Um processo 
de prática e construção coletiva multidisciplinar
(maria José Lisboa) 

A cidade gira sobre si mesma, sem parecer-se mover: 
cinco intervenções artísticas que o comprovam
(sandra Isabel Cardoso) 

mesa de Partilhas: Práticas e processos em produção 
cultural comunitária (Paulo Cezar nunes Junior) 

Mira

A fotografia participativa com cidadãos 
consumidores de substâncias psicoativas em 
processo de recuperação (Catarina faria – trilho) 

o ensino da dança clássica sob a perspectiva 
da educação somática: uma abordagem 
interdisciplinar (Rosana Rosário) 

Balé Jovem de salvador: experiências na formação 
em dança (Rita Aquino e matias Júnior) 

Proposta cênica “transeuntes” e sua relação com o 
público em um terminal de ônibus  (Robson Rosseto) 

Processos compartilhados em dança: criação e 
aprendizagem (Lucas Rocha) 

debates Performativos: leitura de espetáculos como 
prática comunitária (flávio desgranges) 

dramatização de contos filosóficos: extensão 
universitária aberta à comunidade (theda Cabrera) 

Poesia visual urbana,: experimentações afetivas com 
a cidade (Elisa freire e Priscilla Ballarin) 

o corpo nas práticas psicoterapêuticas: uma história 
brasileira (fernando martinez e flavia Liberman) 

Como fazer junto: Processos artístico.pedagógicos na 
arte contemporânea  (Valquíria teixeira) 

narrativas de vida com usuários do núcleo de Apoio 
Psicossocial: a recepção estética e a experiência de 
visitar exposições artísticas (flavia Liberman, maurício 
Lourenção garcia, Liah Cavalcante)



18.30h 
CRIAção ComUm 
A MAntA dAS MAltRAtAdAS
teresa Eça, Alexandra Espiridião, Isabel Bezelga e flávia Liberman – Pt/BR

21.00h 
PRogRAmAção mEXE IV

20 Set quarta feira — continuação
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9.30h / 10.15h — TeCA - Sala 1
ConfERênCIA
PRoCESSoS ARtíStICoS CoMunItáRIoS E CIdAdE: uM dIálogo PoSSívEl? 
Evelyn furquim Werneck Lima (BR) 

10.15h / 10.45h — TeCA - Átrio
CoffEE BREAk

10.45h – 12.30h 

21 SEt
quIntA fEIRA

RodA 7 a): dIálogoS CoM o 
tERRItóRIo: CIdAdE E ESPAço 
PúblICo 
moderadores: Isabel Bezelga e Evelyn Lima

TeCA - Sala 1

Auana diniz, Carolina Barreiros e Júlia Paccola (BR) - 
A arquitetura como prática artística? A arquitetura 
como direito social? Uma experiência no Programa 
Educativo da Casa de Vidro 

sérgio Vicente silva (Pt) - A arte pública como 
mediação entre comunidade e administração local 

slavisa Lamounier e Paulo ferreira-Lopes (Pt) – 
Arte pública – o gesto urbano na representação 
do imaginário colectivo.

Inês de Carvalho (Pt) - Parada desatada – 
um contexto de (re)conhecimento de paisagens 
em transição 

Rosália menezes (BR) - Cartografias das poéticas 
urbanas 

fellipe Eloy Albuquerque (BR) - Agenda PfC: 
transformando a identidade visual de uma escola 

RodA 7 b): dIálogoS CoM o 
tERRItóRIo: CIdAdE E ESPAço 
PúblICo 
moderadores: Rita Wengorovius e Ramon Aguiar

TeCA - Sala 2

tiago Porteiro (Pt) - Estudo de caso: 3 projetos 
performativos (Couros/guimarães) 

Ana maría moya (Pt) - o valor identitário da 
paisagem urbana multicultural e a sua dimensão 
geracional. o caso de estudo da mouraria, Lisboa 

Ana terra (BR) - Ideário estético relacional nas 
práticas artísticas-pedagógicas da dança 
contemporânea em espaços públicos da cidade 
de são Paulo 

marina guzzo (BR) - Uma dança do sul: contextos 
coreográficos na cidade de s. Paulo 

marina Coutinho (BR) - o teatro e a reinvenção 
da cidade partida 

Lígia Parodi e Cláudia Rodrigues (Pt) - Corpo da 
cidade: diálogos de pessoas em situação de exclusão 
socio-urbana com a cidade e o espaço público 
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12.30h / 14.30h
ALmoço

14.30h / 15.00h — Mira
PERfoRmAnCE
nAtuREzA vIvA: uMA Ação-bAnquEtE-PERfoRMAnCE-ColEtIvA
Lucia Vignoli,  nena Balthar  e Camila do Valle 

15.00h / 16.30h 

21 Set quinta feira — continuação

RodA 8 a): boAS PRátICAS dE PRojEtoS 
ARtíStICoS CoMunItáRIoS: tEAtRo, 
MúSICA, dAnçA, dESIgn, IMAgEM E 
vISuAlIdAdES, MultIdISCIPlInARES 
moderadores: Claire Bynion e António Ângelo 
Vasconcelos

Malmequeres de Noêda  

Óscar Rodrigues (Pt) - música com plantas, plantas 
com música 

Irene salza (Es) – dos pirilampos em palpitação 
ao registro dos sonhos: Instalações no teatro 
de interação social 

Renata santos e kathya godoy (BR) – Relações entre 
gerações na dança e na educação: A coeducação 
em memorial dos ossos 

sezen tonguz (tR) - self-organization and sustainability 
in performing arts – Example of (Re)union 2016.

Isabel Penoni (BR) - Inscrições do real em “Eles não 
usam tênis naique” 

natalina Cristóvão, Carlos gonçalves, Paulo Esteireiro 
(Pt) - o projeto da temporada Artística da direção 
de serviços de Educação Artística e multimédia 
(2006-2016): 10 anos a promover atividades artísticas 
na comunidade 

Júlia Correia (Pt) – A formação pedagógica 
de públicos e a educação cultural e artística 
na cidade do Porto. 

RodA 8 b): boAS PRátICAS dE PRojEtoS 
ARtíStICoS CoMunItáRIoS: tEAtRo, 
MúSICA, dAnçA, dESIgn, IMAgEM E 
vISuAlIdAdES, MultIdISCIPlInARES 
moderadores: Isabel Bezelga e teresa Eça 

Mira

Paola Zamariola (BR) - Comisión ortúzar: 
ações em torno ao legado de uma refundação 

mariana delgado (Pt) - Latitude norte: Crepúsculos 
Atlânticos de memórias e Identidades da 
Comunidade Litoral 

gisele Asanuma, Isabela Valent, mariana mendes 
(BR) - Encontrar-te: derivas urbanas e experiências 
estéticas no comum 

Ângela saldanha, teresa torres de Eça, maría 
Jesús Agra Pardiñas e Cristina trigo martínez (Pt) - 
Cadernos Artivistas 

sérgio Reis (BR) – Uma experiência com teatro nas 
ruas de PeriPeri 

maria teresa Barradas (Pt) - saberes de tradição 
e saberes de Inovação Contemporânea: os 
Bordados tradicionais como Artefacto em média-
Arte digital.

Beatriz Wey (BR) - Práticas Artísticas Comunitárias: 
escola e universidade resistindo aos tempos sombrios 
vividos pelo Brasil 

16.30h / 17.00h
CoffEE BREAk

17.00h / 17.45h — Malmequeres de Noêda - Auditório
ConfERênCIA EnCERRAmEnto
In thE boRdER lAndS of CoMMunIty And PARtICIPAtoRy ARt 
françois matarrasso (gB)



17.45h / 19.00h — Malmequeres de Noêda - Auditório
APREsEntAção E ComEntÁRIo dAs RodAs dE ConVERsAs  - teresa Eça 
ConCLUsõEs fInAIs E AgRAdECImEntos

19.00h  
PRogRAmAção mEXE IV

22.30h 
EmBAIXAdA LomogRÁfICA – fEstA dE EnCERRAmEnto

21 Set quinta feira — continuação
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Co-organização

o IELt é financiado por fundos nacionais 
através da fCt - fundação para a Ciência e tecnologia 
no âmbito do projecto UId/ELt/00657/2013.

CHAIA/UÉ [2016] - Ref.ª UId/EAt/00112/2013 
[CHAIA/UÉ 2014] - [Projeto financiado por fundos nacionais 
através da fCt/fundação para a Ciência e a tecnologia]

CIIE é financiado por fundos nacionais 
através da fundação para a Ciência e tecnologia 
(fCt), IP, no âmbito do projeto UId/CEd/00167/2013

LOGO PRETO, OPACO, COM ÁREA DE PROTECÇÃO

ESMAEESCOLA SUPERIOR
DE MÚSICA E ARTES
DO ESPETÁCULO

o EIRPAC integra a programação do mEVE IV
Encontro Internacional de Arte e Comunidade
que é co-financiado por -

Exposição Fotográfica

Mira
MulhERES dA noRô 
flavia Liberman, Luiza Alcântara, nice gonçalvez, Viviane maximino

MontRA dE lIvRoS 
20 set

Secretariado

todas as dúvidas, questões ou informações
eirpac2017@gmail.com

Inscrições e pagamentos 
Carolina Vilardouro (IELt/fCsH-UnL)
inscrições.eirpac@gmail.com


