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CALL FOR PAPERS 

chamada para apresentação de trabalhos 

 

Colóquio Internacional Música Discurso Poder  
Departamento de Estudos Românicos e Departamento de Música 

 

do Instituto de Letras e Ciências Humanas 

Universidade do Minho 

 

(17, 18 e 19 de Março de 2011) 

  

  

A música será o ponto de partida para este congresso internacional, onde se 

pretende adoptar e explorar uma atitude transdisciplinar seguindo dois eixos de análise: 

por um lado, identificar, definir e reflectir sobre os vários tipos de discursos – musicais, 

literários, políticos e culturais, entre outros – e analisar a sua relação com a música; por 

outro, e partindo desta articulação, tentar caracterizá-la através do conceito de poder, 

analisando os vários tipos de poder que a música  (em associação com as outras ‘artes’) 

pode ter e efectivamente tem.  

Podemos a priori afirmar que, se a música é uma arte e disciplina autónomas, 

com valor intrínseco e com uma linguagem própria e universal, também se pode tornar 

uma tela onde outros discursos se escrevem e inscrevem, constituindo, assim, um meio 

privilegiado de divulgação, canalização e enfatização de mensagens de cariz político, 

filosófico, social e cultural.  

 

 

Música Discurso Poder 

 

http://www3.ilch.uminho.pt/musicadiscursopoder2011.html.  

 

O objectivo deste Congresso consiste na reflexão conjunta, e subsequente debate 

interdisciplinar, acerca das múltiplas interrelações entre ‘música’, ‘discurso’ e ‘poder’, 

nomeadamente o próprio ‘poder’ da música na formação e transformação de discursos 

interdisciplinares. Alguns dos temas e relações a serem aprofundados são:  

 

Música e identidade cultural; a ontologia musical; a fenomenologia, a estética e a 

semiótica da música; as teorias estéticas aplicadas à música; a questão do valor, da obra 

e da intenção do autor na música; a música e as emoções; terapia(s) da música; a 

questão da música digital e da composição digital. 

 

Música, poder e política; a crítica, a ideologia e a música; a música e a democratização; 

a música e a mediação cultural e política; a música, os media e a publicidade; a música e 

o poder político; a música nos regimes ditatoriais; a música como meio de resistência; o 

papel da música revolucionária. 

 

Ut musica poesis? Afinidades e contaminações intersemióticas entre literatura e música; 

o papel da ‘música’ na literatura: os recursos sonoros no discurso literário; teorias e 

práticas da adaptação ou transposição de obras literárias e musicais; o poder da ‘palavra 

sonora’ ou a associação literatura/música em determinados contextos políticos; as 

emergentes poéticas do rock e do rap e a hermenêutica das lyrics. 

http://www3.ilch.uminho.pt/musicadiscursopoder2011.html
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A prosódia musical nos seus aspectos formal e funcional; a expressividade vocal e a 

gramática; a fonética aplicada ao canto; perspectivas lexical, sintáctico-semântica e 

pragmático-discursiva da canção; poder e comunicação verbal/não verbal; estratégias e 

fins persuasivo-argumentativos; questões de tradutologia.  

 

Eis alguns dos tópicos a explorar, conquanto não sejam exaustivos. Estamos abertos a 

novas abordagens dentro destes parâmetros.  

  

As línguas oficiais para o Colóquio são: Português, Inglês, Francês e Espanhol. 

  

 

Oradores Convidados: 

 

Professor Christopher Ricks (University of Boston, USA) 

Cécile Prévost-Thomas (Université de Paris IV - Sorbonne) 

Professor Mário Vieira de Carvalho (Universidade Nova de Lisboa) 

 

Envio de resumos - 31 de Dezembro 2010 

Notificação aos Autores – 20 de Janeiro de 2010 

Inscrição no Colóquio – de 16 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2011 

Colóquio – dias 17, 18 e 19 de Março de 2011 

Os resumos, entre 300 e 400 palavras, deverão ser enviados em editor de texto Word, 

fonte ARIAL 9, espaçamento simples, parágrafo único e justificado, única folha, 

incluindo bibliografia (três referências no máximo). 

  

Os resumos terão de incluir entre três e cinco palavras-chave.  

Os resumos deverão ser enviados em português,  inglês, espanhol ou francês. 

Não se aceita nenhuma informação metatextual que permita a identificação do autor ou 

da filiação institucional.  

A apresentação da comunicação não poderá exceder vinte minutos (20 mn). 

 

Comissão Organizadora: 

 

Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos (Departamento de Estudos Românicos do 

Instituto de Letras e Ciências Humanas) 

 

Sílvia Lima Gonçalves Araújo (Departamento de Estudos Românicos do Instituto de 

Letras e Ciências Humanas) 

 

Paula Alexandra Varanda R. Guimarães (Departamento de Estudos Ingleses e Norte-
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Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas) 

 

Elisa Maria Maia da Silva Lessa (Departamento de Música do Instituto de Letras e 

Ciências Humanas) 

 

Marta Nunes da Costa (Universidade do Minho – CEHUM) 

 

Diogo Martins (Universidade do Minho – CEHUM)  

 

 

Comissão Científica: 

 

Mário Vieira de Carvalho (Departamento de Ciências da Música da Universidade Nova 

de Lisboa) 

 

Eunice Maria Silva Ribeiro (Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do 

Instituto de Letras e Ciências Humanas) 

 

Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos (Departamento de Estudos Românicos 

do Instituto de Letras e Ciências Humanas) 

 

Sílvia Lima Gonçalves Araújo (Departamento de Estudos Românicos do Instituto de 

Letras e Ciências Humanas) 

 

Paula Alexandra Varanda R. Guimarães (Departamento  de Estudos Ingleses e Norte-

Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas) 

 

Elisa Maria Maia da Silva Lessa (Departamento de Música do Instituto de Letras e 

Ciências Humanas) 

 

Giampaolo Di Rosa (Departamento de Música do Instituto de Letras e Ciências 

Humanas)  

 

 

Para mais informações contactar: 

Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos, Elisa Lessa e Sílvia Araújo 

Departamento de Estudos Românicos e Departamento de Música 

Instituto de Letras e Ciências Humanas 

Universidade do Minho 

Morada: Campus de Gualtar 

4710-057 Braga 

Telefone: +351 253 604170/1/2 

Email: musicdiscoursepowerilch.uminho@gmail.com  

mailto:musicdiscoursepowerilch.uminho@gmail.com

