CONFERÊNCIA
ENCONTROS
PARA O FUTURO II
TEATRO CAMÕES

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

Este encontro pretende refletir sobre
os caminhos futuros que vislumbrem
servir eficazmente a prática da Dança
em Portugal, assim como as suas
diversas dimensões.
Problemas, soluções e políticas favoráveis
são os conceitos de partida, assumidos
como fluxos múltiplos e linhas de
continuidade para o trabalho das temáticas
identificadas no encontro anterior,
dedicado, em exclusivo, ao ensino da
Dança em Portugal.

TEATRO CAMÕES

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

A educação do corpo na área performativa,
as necessidades públicas de políticas
legislativas e de ação que alicercem
educação e prática, associados aos
desafios e mutações dos públicos a
quem chega a Dança Portuguesa, abrem-se
à congregação de profissionais e à reflexão
sobre medidas concretas. Estas medidas
são vistas como necessidades essenciais
para articular a disciplina, a sua prática na
educação, na cultura e nas artes em geral.
O Ensino da Dança: Políticas, Práticas e
Públicos tornam-se conceitos mote das
Conferências Encontros para o Futuro II.

TEATRO CAMÕES

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

TEATRO CAMÕES

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

CONFERÊNCIA
ENCONTROS PARA
O FUTURO II
O ENSINO DA DANÇA:
POLÍTICAS, PRÁTICAS
E PÚBLICOS

CAMINHOS PARA
O ENSINO DA DANÇA
EM PORTUGAL

15 MAR – 16 MAR 2019
TEATRO CAMÕES
ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON
REFERÊNCIAS PROPOSTAS
Estúdios Victor Córdon
Escola Superior de Dança
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CONFERÊNCIA
I DIA — 15 MARÇO

OBJETIVOS

TEATRO CAMÕES
ABERTURA DA CONFERÊNCIA
ESPETÁCULO DOM QUIXOTE, CNB
17H30 — 23H00

OBJETIVOS GERAIS

II DIA — 16 MARÇO
ESTUDIOS VICTOR CÓRDON
CONFERÊNCIA
9H00 — 19H30

PÚBLICO-ALVO
— Diretores
— Professores de escolas de dança
— Investigadores
— Pedagogos
— Estudantes de ensino superior
(número máx. de participantes: 120)

INSCRIÇÕES
PÚBLICO EM GERAL
Conferência: €25
Conferência +
Espetáculo Dom Quixote: €30
ESTUDANTES DO ENSINO
SUPERIOR
Conferência: €10
Conferência +
Espetáculo Dom Quixote: €15

Promover e fomentar uma reflexão
conjunta e inclusiva de todos os
intervenientes deste encontro,
unindo evidências e experiências
na identificação de fluxos de soluções
e de políticas favoráveis para a
resolução de problemas identificados
nas áreas da educação, exigências do
profissional, da comunidade da Dança
e dos desafios face ao público que a
consome.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
— Promover uma reflexão sobre o
ensino artístico em Portugal, em
específico da Dança;
— Cruzar experiências e diferentes
pontos de vista na área da formação
de formadores assim como as suas
condições e realização;
— Refletir de forma inclusiva sobre
as políticas para uma definição de
programas e conteúdos na área do
ensino em Dança;
— Identificar as necessidades reais
e atuais dos profissionais da dança
(bailarinos, professores, coreógrafos,
investigadores);
— Pensar o território e as mudanças
que influenciam as práticas do ensino,
a aproximação do público à área;
— Promover conexões entre as várias
classes profissionais.
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TEATRO CAMÕES

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

CONFERÊNCIA
PROGRAMA
I DIA — 15 MARÇO
TEATRO CAMÕES
17H30 — 23H00

17H30 – 18H00
Receção e acolhimento
dos participantes (Foyer do Teatro)
18H00 – 19H30
CERIMÓNIA DE ABERTURA
Os passados encontros servem um
presente futuro abrindo espaço para
uma clarividência na reflexão sobre a
Dança, nas suas mais variadas formas
e dimensões. Aborda-se, neste painel,
a importância da Dança para o país
e para o setor cultural, sendo a reflexão
assente em medidas concretas, vistas
como necessidades essenciais para
articular a Disciplina, a sua prática
na educação, na cultura e nas artes
em geral. O Ensino da Dança: Políticas,
Práticas e Públicos tornam-se os
motes iniciais.
Convidados a anunciar
19:30 – 20H30
Jantar dos participantes
21H00
Espetáculo Dom Quixote pela CNB

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

8

TEATRO CAMÕES

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

CONFERÊNCIA
PROGRAMA
II DIA — 16 MARÇO
ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON
9H00 — 19H30

9H00 – 9H30
Receção e acolhimento
dos participantes (Foyer dos EVC)
9H30 – 11H15
PAINEL 1
PARADIGMAS DO ENSINO ARTÍSTICO
ESPECIALIZADO DA DANÇA
Abordagem e abrangências dos planos
de estudos, estrutura e organização
curricular, autonomia pedagógica,
habilitações para a docência: submissão,
autonomia e crítica. Este painel integra
um conjunto de profissionais que
acompanharam a evolução do ensino
artístico especializado da Dança, fora dos
grandes centros urbanos. Entre a criação
dos cursos, o período de experiência
pedagógica e monitorização, a autonomia
pedagógica e as constantes alterações da
legislação, objetiva-se refletir sobre o seu
impacto na atualidade.
Convidados e moderação a anunciar
*na duração do painel está contemplado um
período de debate e reflexão com a audiência

11H15 – 11H30
Coffee Break
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CONFERÊNCIA
11H30 – 13H00
PAINEL 2

14H30 – 16H15
PAINEL 3

POR VOCAÇÃO À MESA

PENSAR O TERRITÓRIO, DO ENSINO,
ÀS PRÁTICAS, AOS PÚBLICOS

As diversas realidades - artísticas,
pedagógicas, de regulamentação e
legislativas - têm diferentes causas
e efeitos, manifestando-se na forma
de atuação dos profissionais.
Diferentes grupos de trabalho partem
da análise do relatório final das
Conferências Encontros para o Futuro ’18,
e do tema desta edição para a partilha
de informação, de experiências e de
formas diferentes de pensar o meio
e as suas necessidades.
MESAS DE TRABALHO
Moderação:
(cada mesa terá um moderador
do próprio grupo)
13H00
Pausa para almoço

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

Refletir sobre o conceito de território,
tendo a temática da Dança como
ponto de partida, sendo fundamental
a actualização conceitual para ajustar
o processo de transformação da
realidade vivida com as discussões
contemporâneas, a relação entre
a prática social e a reflexão teórica.
Este painel incide nos novos desafios
e realidades dos projetos culturais
e a sua importância na formação, no
ensino, nas práticas e nos públicos
da Dança em Portugal.
Convidados e moderação a anunciar
16H15 – 16H30
Coffee Break
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CONFERÊNCIA
16H30 – 18H15
PAINEL 4
DESCOBRIR O DESCONHECIDO,
DA PROFISSIONALIZAÇÃO À ORDEM
Refletir os desafios dos meios de
profissionalização assim como o seu
reconhecimento, tendo por base a
ideia que o conhecimento é precedente
da execução e constructo de uma
personalidade com formação científica.
Compreender a competência como
percurso de treino de habilidades, desde
a ausência de senso até ao conhecimento
tácito e capaz de tomada de decisão,
alia instrução formal e prática, erigindo
também o papel da autorregulação
para um exercício profissional com
independência técnica.Este painel
aborda as necessidades legislativas
de autorregulação do Ensino da Dança
em Portugal, tendo por base o core
das competências essenciais, a carência
tutelar sentida na prática e a forma
de relacionamento com as estruturas
políticas.

NOTAS:
Todas as sessões contarão com
a presença de um relator
(LUÍS SÁ NOGUEIRA), cujas notas
de cada sessão serão alvo de
um relatório e texto final;
O programa pode estar
sujeito a alterações.

Convidados e moderação a anunciar
*na duração do painel está contemplado um
período de debate e reflexão com a audiência

18H15 – 18H30
Pausa
18H30 – 19H30
MESA DE ENCERRAMENTO
Discussão/Balanço Final/Debate/
Reflexão das Mesas de Grupos
Com:
LUIZ ANTUNES
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ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON
RUI LOPES GRAÇA
COORDENAÇÃO

MARIA LUÍSA CARLES
GESTÃO DE PROJETO

TÂNIA ALVES
PRODUÇÃO EXECUTIVA

MÁRIO OLIVEIRA
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

JOÃO ALEGRIA
PATRIMÓNIO

PEDRO MASCARENHAS (COORDENAÇÃO)
JOSÉ LUÍS COSTA
MARCO ARANTES (ARQUIVO/EDIÇÃO DE VÍDEO)
COMUNICAÇÃO CNB

RAQUEL MALÓ ALMEIDA
BRUNO FRANGO
JOÃO MENDONÇA

(COORDENAÇÃO)

COMUNICAÇÃO TNSC

Rua Victor Córdon, 20
1200-484 Lisboa
T. 21 347 40 48
E. estudiosvictorcordon@estudiosvictorcordon.pt
/estudiosvictorcordon
cnb.pt
saocarlos.pt

ESTÚDIO JOÃO CAMPOS
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