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SESSÃO II

17:00 Apresentação do documentário “ImigraSom” realizado por Otávio 
Raposo e Olímpio Alves (42 min)

Otávio Raposo (Pós-Doutorando FCT/CIES ISCTE-IUL)

Cantados em crioulo ou com sotaque brasileiro, os ritmos imigrantes 

contagiaram o panorama artístico de Lisboa. Do centro da cidade à sua 

periferia, ouve-se Funaná, Coladeira, Morna, MPB, Forró, Baião, numa 

polifonia musical que aproxima outras margens do Atlântico. Os músicos 

imigrantes são os maestros dessas sonoridades, capazes de aproximar 

pessoas de mundos sociais bem distintos. Mas quem são esses artistas? 

Como vieram a Portugal? O que pensam sobre o seu trabalho e a sua arte? 

O documentário ImigraSom vai ao encontro de músicos brasileiros e cabo-

verdianos em busca de respostas. Passeia por pistas de dança da Cova da 

Moura, bares do Bairro Alto e ruas da cidade, onde a música celebra a vida e 

um mundo sem fronteiras.

Protagonistas: Bibia, Galo, Kuaqua, Natureza

Trabalho desenvolvido no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia 

(CIES-IUL) no âmbito do projeto “O Trabalho da Arte e a Arte do Trabalho. 

Circuitos criativos de formação e integração laboral de artistas imigrantes 

em Portugal”. 

Coordenação: Lígia Ferro e Otávio Raposo, CIES-IUL/ACM – Alto 

Comissariado para as Migrações FEINPT – Fundo Europeu para Integração 

de Nacionais de Países Terceiros

17:45 Comentários
Filipe Reis (CRIA, ISCTE-IUL)



APRESENTAÇÃO

Nesta segunda jornada, abre-se ao público o debate sobre a diversidade de 

formas e práticas de participação urbana propondo refletir sobre o modo como 

se renovam e mobilizam recursos políticos, culturais, organizativos e artísticos 

em diferentes contextos citadinos contemporâneos. Pensada em duas sessões 

que trazem como reflexão transversal a utilização do audiovisual como estratégia 

de pesquisa antropológica, o encontro se estruturará em torno de apresentações 

acompanhadas de videodocumentários e fragmentos de arquivos de imagem 

e som que compõe três trabalhos etnográficos recentes desenvolvidos por 

pesquisadores que fazem parte desta rede de diálogos luso-brasileiros.

O projeto “Cidades em mudança: processos participativos em Portugal e no Brasil” 

é financiado pelo Programa de Cooperação Internacional FCT/CAPES, integrando 

pesquisadores ligados ao Doutoramento em Estudos Urbanos (FCSH-UNL e 

ISCTE-IUL) e ao NaRua - Núcleo de Antropologia das Artes, Ritos e Sociabilidades 

Urbanas do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal 

Fluminense (PPGA UFF). 

PROGRAMAÇÃO

SESSÃO I

14:30 Ocupar, resistir, lutar para garantir: as ocupações das escolas 
secundaristas no Rio de Janeiro 

Renata de Sá Gonçalves (Professora Programa Pós-graduação em 
Antropologia da Universidade Federal Fluminense)

No contexto de intensificação de uma crise política brasileira neste ano 
de 2016, com cortes de recursos para a educação, acrescido das demandas 
e greves de professores das escolas publicas, algumas escolas foram 
“ocupadas” pelos estudantes secundaristas, movimento que começou em 
São Paulo no ano anterior e que ganhou outras cidades do país. Pretendo 
apresentar nesta comunicação a experiência de investigação, realizada 
no período de abril a junho de 2016, das ocupações de três escolas públicas 
do estado do Rio de janeiro, de modo a problematizar a propria ideia de 
participacão e a dinâmica de transformação do espaço cotidiano escolar. 

Aqui importa apresentar a articulação entre jovens estudantes a partir de 
suas atuações dentro e fora dos espaços das escolas, além de suas novas 
formas de organização e de proposta de gestão escolar, vivenciadas em meio 
a importantes conflitos.

Como meio de participação, a ideia de “lugares de resistência” ganha 

destaque. Espaços escolares, como áreas verdes, salas de aula, salas de 

estudos são transformadas, habitadas pelos estudantes ocupantes, que 

as reorganizam e produzem novos usos do cotidiano escolar e de sua 

participação no processo educacional. A produção de imagens e o uso do 

audiovisual pelos pesquisadores pode também servir como importante 

recurso metodológico e de pesquisa. No âmbito desta pesquisa produzimos 

o vídeo Ocupa Educação sobre o qual falaremos.

15:15 Música, mediação e projeto social nos bairros de Arnaud-Bernard 
(Toulouse - FR) e Saint-Roch (Nice - FR) 

Elisa Almeida (Doutoranda Programa Pós-graduação em Antropologia da 
Universidade Federal Fluminense/ Bolsista CAPES de Doutorado Sanduíche 
Doutoramento em Estudos Urbanos, FCSH-UNL e ISCTE-IUL)

Este trabalho aborda em linhas gerais a experiência de grupos musicais 

de cidades do Sul da França surgidos por volta de 1980 cujas trajetórias se 

cruzam dentro de um movimento amplo de valorização da língua occitana e 

um universo a ela associado.Vivenciando a música como fenômeno coletivo, 

capaz de integrar e estabelecer laços de pertencimento a uma comunidade 

ou lugar, esses grupos promovem ações de estímulo à convivência em 

seus bairros e cidades ao mesmo tempo em que animam debates sobre 

construções culturais ligadas ao occitano. Como característica comum, 

esses grupos também apresentam fortes conexões com músicos e formas 

musicais de outros lugares, notadamente do Nordeste do Brasil, do que 

resultam interações que complexificam suas reflexões. Nesta fala, serão 

destacados os casos dos grupos ligados a mediadores dos bairros de 

Arnaud-Bernard, em Toulouse, e Saint-Roch, em Nice, para refletir sobre 

seus projetos e estratégias de ação para incrementar a vida no bairro, 

considerando suas particularidades e especificidades contextuais. Tais 

casos serão apresentados a partir de uma bricolagem de arquivos e registros 

audiovisuais de tempos e naturezas diversas que compõem esta etnografia 

ainda em processo.  

16:00 Comentários
Frédéric Vidal (CRIA, ISCTE-IUL)

16:30 Coffee Break


