VI Colóquio internacional Imagética
Comunidade(s): representações e significados ontem e hoje
Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
9 de Dezembro (todo o dia, Aud. 3)
10 de Dezembro (Anf. I; a partir das 16h Sala D. Pedro V)

Num espaço de exposição e de debate de pesquisas procura-se desenvolver o diálogo
científico com especialistas de épocas e áreas diversas (da História e da Cultura,
Arqueologia e História da Arte, Filosofia, Literatura e Cinema, à Linguística, à Economia, à
Sociologia e ao Direito, à Saúde e à Antropologia), em reflexões epistemológicas e novas
experiências metodológicas.
Assim, percorrendo em Colóquio internacional uma mais longa duração e experiências
interdisciplinares, dinamiza-se e renova-se um trabalho de equipa que reúne em Projecto
de investigação pesquisadores e formandos que estudam representações, símbolos e
ícones, em fontes textuais e pictóricas, em monumentos e em artefactos, do século XV ao
XXI. Nesse sentido constituiu-se uma comissão científica que integra com os
investigadores da equipa um número de especialistas externos.
A coordenação científica do Encontro no âmbito do Programa de Estudos Imagética
(desde 2005, investigação em coordenação com níveis superiores de ensino) e o Centro
de História da Universidade de Lisboa assumem, uma vez mais, o combate, em diferentes
frentes de acção, pela interacção de investigadores, redes e instituições. Trata-se de um
espaço de debate de saberes com propósitos também pedagógicos e culturais.
Com a escolha do tema Comunidade / Comunidades e dando continuidade a encontros
científicos anteriores, valoriza-se uma reflexão onde questões de fundo evidenciam o
tema da consciência histórica, individual e colectiva, das relações sociais, da relação com
a natureza e com o transcendental, do indivíduo na sua pluridimensão étnica e social e
das (in)definições identitárias.

TÓPICOS DE REFLEXÃO:
O indivíduo em comunidade
- integração social do indivíduo em organização com princípios normativos, da família à
tribo, ao colégio, à república; em associações económicas, religiosas, políticas, mistas;
com papel conduzido versus actividade espontânea; resistências.
Do singular às utopias do universal
- do indivíduo e do grupo a redes e interconexões; formas de socialização; pensar
impérios; circuitos de informação, saberes e técnicas de comunicação (material e digital).
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Comunhão em ambiente multicultural
- valores e tradições numa busca de comunhão com o cosmos e manifestações
espirituais; vocação e missão versus sentidos do humano; tensões e revoltas face à
intolerância regiosa.
Diásporas e metamorfoses
- migrações; evolução processual da comunidade, conservação e mutação; fronteiras;
sincretismos.
Numa aposta no aprofundamento científico interdisciplinar apela-se a estudiosos de
diferentes instituições, escolas e centros de investigação para que participem
individualmente ou em grupo e, sempre que oportuno, proponham trabalho de rede e
colaboração protocolar.
O VI Colóquio internacional Imagética insere-se no Projecto de investigação em curso do
Programa de Estudos Imagética: “Portugal no mundo - descobrimentos, fronteiras e
utopias (s. XV-XXI)” / Programa de Estudos Imagética-Projecto-CH-FLUL-20152017 (UID/HIS/04311/2013). IR: M.L.G. CRUZ.
Site: https://sites.google.com/site/imagetica0flul/
Línguas de trabalho:
- português, inglês, francês e espanhol.
Prazo de Candidaturas a comunicação (2ª chamada): 17 de Novembro de 2015.
- Envio em folha A4 (máximo folha e meia) de título, resumo, cinco palavras-chave, nota
curricular com referência a formação académica, condições de vínculo institucional,
interesses científicos, temas de publicações.
Prazo de Avaliação e resposta sobre propostas: 22 de Novembro de 2015.
Inscrições no Centro de História-FLUL:
- Gratuitas para comunicantes, membros e protocolos do Centro de História
- €10 (dez euros) para estudantes (com acesso a certificado de participação)
- €25 (vinte e cinco euros) para público em geral (com acesso a certificado de
participação)
Contactos:
ml.garciacruz@gmail.com; centro.his@letras.ulisboa.pt

IMAGÉTICA – POR UM DIÁLOGO CIENTÍFICO ALARGADO AOS PESQUISADORES DE DIFERENTES FORMAÇÕES E NACIONALIDADES.
PARA MELHOR CONHECER O PROGRAMA IMAGÉTICA, ACTIVO NO CENTRO DE HISTÓRIA DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA DESDE 2005, OS SEUS OBJECTIVOS, PROJECTOS E INVESTIGADORES, PODE CONSULTAR
O SITE IMAGETICA‐FLUL‐RESEARCH‐PORTUGAL OU CARREGAR NO BOTÃO IMAGETICA DO SITE DO CENTRO DE HISTÓRIA‐FLUL.
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