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Lúcia Lemos é doutorada em Artes Performativas, concluiu o

Mestrado em Psicopedagogia Perceptiva, o Bacharelato em

Psicologia, o Curso Superior de Canto em Lisboa e Londres. Tem

sido solista em recitais, ópera, oratório e teatro em Portugal,

Inglaterra, Bélgica, França, Macau, Moçambique e Brasil.

 O seu ensino aborda a voz enquanto reflexo da pessoa, visando a

autonomia do cantor e respeitando a sua fisiologia, tanto a nível

privado como em parceria com escolas de música, teatro e dança,

radio, televisão, também no Brasil e na Alemanha. Integra na sua

prática a Fasciaterapia (reequilibração manual do stress e do

esforço). Publicou artigos nas revistas Gazeta do Artista e

Réciprocités e nos livros Investigação em Artes e Absurdo e Colher

para semear. www.lucialemos.weebly.com
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Lúcia Lemos 

Como se ensina, desenvolve e consolida algo que é tão natural e humano como a voz

cantada? Esta investigação teórico-prática de Doutoramento em Artes Performativas,

reflectiu sobre a construção e manutenção da voz lírica a partir de uma experiência de

cantora, professora e fasciaterapeuta que adoptou a postura epistemológica do

artista-professor-investigador.  Questionar o desenvolvimento vocal na primeira

pessoa (abordagem qualitativa do tipo art-based research) teve o propósito de

complementar a literatura sobre técnica vocal existente, fornecendo um testemunho

que cobre a experiência do cantor, as suas diferentes pedagogias e aprendizagens,

para desmistificar a habitual exaltação do talento por oposição à aquisição de um

desenvolvimento e de uma mestria da voz enquanto mecanismo humano de

comunicação

O cantor a caminho: Reflexão sobre uma experiência 

Investigação baseada nas Artes

http://www.lucialemos.weebly.com/


Gonçalo Moreira está atualmente a realizar o Doutoramento em

Ciências Musicais na NOVA FCSH e é investigador em formação

CESEM. A sua investigação está centrada na relação entre a

prática de Focalização e a criação musical. Previamente,

completou uma licenciatura em performance (piano jazz), um

mestrado em performance (piano jazz) e um mestrado em

ensino de música (piano jazz), tendo apresentado a sua

pesquisa em conferências nacionais e internacionais. Realizou

várias masterclasses e workshops sobre piano jazz e

improvisação. Como intérprete, tem tocado com várias bandas,

incluindo Gonçalo Moreira Quinteto, Michael Laurent & The

Groove Merchants, Septeto de Nuno Ferreira, Orquestra de Jazz

de Matosinhos, João Mortágua - Janela, e Mané Fernandes - The

Mantra of the pHat-Lotus. Adicionalmente, gravou até ao

momento 10 álbuns com diversas bandas, incluindo Mané

Fernandes - BounceLab, Alexandre Coelho Quartet, Bruma

Project e Susana China. Foi galardoado com três prémios pelos

seus feitos musicais: Prémio Festa do Jazz - Melhor Combo

(2008), Prémio Jovens Músicos - Jazz Combo (2º lugar) (2011),

e Prémio RTP/Festa do Jazz - Grupo Revelação (2017).
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Gonçalo Moreira

Esta apresentação divide-se em três partes. Primeiro, será discutido, à luz da filosofia

do implícito de Eugene Gendlin, um novo paradigma artístico, apelidado por alguns

autores de metamodernismo, que dificilmente se insere no discurso artístico

modernista ou pós-modernista. Segundo, a Focalização, uma prática sistematizada por

Gendlin, será apresentada como uma ferramenta particularmente pertinente para o

desenvolvimento de uma prática artística metamoderna. Em terceiro lugar, será

analisado o paradigma metodológico da Investigação baseada nas Artes (IBA),

incluindo a Pesquisa Artística, uma das vertentes de IBA que tem ganho maior

expressão entre artistas-investigadores. 

A contribuição da filosofia do implícito e da Focalização para a prática artística

metamoderna

Investigação baseada nas Artes


