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BREVE APRESENTAÇÃO 
 
No âmbito dos atuais desafios relativos aos direitos humanos que enfrentamos globalmente, as 

artes têm vindo a lutar pelo seu reconhecimento enquanto lugar fundamental para a produção 

de debate e de pensamento crítico, mas também como catalisadora de uma consciencialização 

coletiva e de empatia. Com a exploração de temas que vão desde as alterações climáticas à crise 

de refugiados, à discriminação, ou à afirmação de regimes ditatoriais, vários eventos têm 

desafiado artistas, de forma individual e coletiva, a repensar o papel da arte enquanto agente 

de “transformação social”. Na última década, foram criados vários projetos em países que 

continuamente sofreram violações de direitos humanos, como a Síria, o Iémen, a Nigéria e a 

Somália, entre outros, projetos esses que vieram enriquecer o nosso conhecimento e desafiar 

as nossas perspetivas acerca das práticas artísticas e das diversas formas de atuar sobre a 

liberdade de expressão. Face às atuais conjunturas e tendo em conta a crescente partilha de 

informação à escala global, torna-se evidente a pertinência do contributo da produção artística 

enquanto ferramenta de debate e de intervenção política. Com efeito, na atualidade, podemos 

identificar vários movimentos cívicos, coletivos, ativistas e organizações que recorrem à 

colaboração com artistas para enriquecer os seus projetos e ampliar a disseminação dos seus 

valores e das suas mensagens. Tendo por referência os manuais criados por diferentes coletivos 

do final dos anos 1980 e durante a década de 1990 nos EUA têm, aliás, vindo a surgir reflexões 

que sistematizam modos de operar no âmbito da designada “guerrilha artística” como, por 

exemplo, Beautiful Trouble – Toolbox for Revolution (2012) ou Truth is Concrete – A Handbook 

for Artistic Strategies in Realpolitics (2014). 

 

As práticas artísticas a que nos reportamos têm recebido diferentes designações, tais como 

“arte socialmente comprometida”, “arte participativa”, “arte comunitária”, “arte relacional”, 

“arte política”, “ativismo artístico” ou “artivismo”. Porém, embora possamos identificar 

singularidades entre esta diversidade de formatos, há um designador comum que as faz 

convergir e que se alicerça justamente na preocupação com os direitos humanos e, de forma 

mais ampla, com a dignidade humana. Numa perspetiva teórica e académica, estas práticas têm 

vindo a ser objeto de estudo de diferentes autores – como Nina Felshin (1995), Nicholas 

Bourriaud (1998), Miwon Kwon (2002), Grant Kester (2004, 2011), Claire Bishop (2006, 2012), 

Jacques Rancière (2009), Gregory Shoelette (2011), Shannon Jackson (2011) ou Tom Finkelpearl 

(2013) – que têm contribuído para o seu estudo e problematização através de diferentes 

abordagens. É com o objetivo de contribuir e avançar na reflexão teórica e das práticas neste 

campo que esta conferência se abre ao encontro de investigadores, artistas, ativistas e outros 

agentes que trabalham sobre os cruzamentos entre arte e direitos humanos por todo o mundo. 

 



OBJETIVOS DA CONFERÊNCIA 

- Divulgar a investigação académica junto da sociedade civil e, de forma participada, contribuir 
para a compreensão do impacto de processos artísticos na mudança social, seja numa escala 
local ou global, em termos de sensibilização ou ação na proteção dos direitos humanos; 

- Refletir sobre os diferentes conceitos associados às artes e ativismo e questionar a sua eficácia 
no âmbito da criação artística voltada para os direitos humanos;  

- Identificar artistas em risco enquanto consequência das suas práticas artísticas e compreender 
os seus contextos de criação, identificando as limitações à liberdade de expressão, assim como 
as estratégias utilizadas para contornar essa limitação. 

- Refletir sobre a expansão da arte para outros campos disciplinares e a forma como essa 
interação contribui para a abertura de novas vias para a proteção dos direitos humanos. 

 

TÓPICOS PROPOSTOS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS: 

 arte e mudança social; 

 arte socialmente comprometida, arte participativa e arte comunitária para os direitos 
humanos; 

 arte e censura; 

 arte e liberdade de expressão; 

 projetos artísticos sobre direitos humanos; 

 arte e estratégias de ativismo; 

 liberdade artística em contextos de risco; 

 arte e resolução de conflitos; 

 arte e cultura como direitos humanos. 
 
A conferência inclui a participação de três oradores convidados e integra três painéis com 
oradores selecionados, um workshop e um evento cultural de encerramento. 
 
 
O prazo para envio de resumos é 18 de dezembro 2020. 
Os oradores selecionados serão contactados até 31 de janeiro 2021. 
 
 

ABSTRACT GUIDELINES  

Os autores devem submeter as suas propostas através de formulário online, disponível aqui: 
https://easychair.org/conferences/?conf=arthric2021 

Título: máximo 15 palavras 

Resumo: máximo 350 palavras, em Inglês ou em Inglês e Português. 

Palavras-chave: máximo de 5 

 

Biografia resumida do(s) autor(es) (deve incluir afiliação institucional e e-mail) 

 

  

https://easychair.org/conferences/?conf=arthric2021


LOCAL DO EVENTO: 
20 e 21 de maio de 2021, 09:00 – 18:00 
Fundação Calouste Gulbenkian (Auditório 3 e Sala 2) 
 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
Bruno Marques, IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa  
Beatriz Wey, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- UFRRJ 
Cátia Rijo, Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Educação 
Cláudia Madeira, ICNOVA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 
Cristina Pratas Cruzeiro, IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 
Elsa Lechner, Universidade de Coimbra - Centro de Estudos Sociais  
Helena Elias, FBAUL  
Hugo Cruz, Universidade do Porto – CIIE - UP e CHAIA -UE 
Inês Vieira, CICS.Nova – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
Juan Albarran, Universidad Autónoma de Madrid – Facultad de Filosofía y Letras 
Kátia Sá, Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Educação 
Margarida Brito Alves, IHA, DHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 
Miguel Falcão, Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Educação 
Paulo Fontes, UPorto Media Inovation Labs & Amnistia Internacional Portugal 
Sérgio Vicente, FBAUL 
 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
Alexandra do Carmo, IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 
Catarina Pires, IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 
Cristina Pratas Cruzeiro, IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 
Margarida Brito Alves, IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 
Paulo Fontes, UPorto Media Inovation Labs & Amnistia Internacional Portugal 
Susana C. Gaspar, IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa; ESELx/IPL 
 
ORGANIZAÇÃO  
Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de 
Lisboa 
Amnistia Internacional Portugal 
Chão de Oliva – Centro de Difusão Cultural 
 
 
APOIO INSTITUCIONAL  
Amnesty International 
Fundação Calouste Gulbenkian 


