
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

Destaques de pesquisas

❑ Site-specific, intervenção e performance urbana: 

experiência cênicas contemporâneas brasileiras

Visa investigar o trabalho de ocupação cênica de espaços não-convencionais e

a realização de ações performativas em espaços públicos, desenvolvidas por

artistas cênicos brasileiros. Estuda também as relações entre as artes cênicas

e a cidade no que concerne às intervenções em espaços públicos e

performance urbana. (na foto ao lado, performance Marcha à Ré, 2020, criada

para a Bienal de Berlim)

● Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo Silva (aaraujo@usp.br)

Performance Marcha à Ré, 2020, criada para a Bienal de 
Berlim
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Prevê o estudo e o registro fonográfico da obra para piano do compositor brasileiro Alexandre Levy, filho de

Henrique Luiz Levy (1829-1926) e irmão de Luís Levy (1861-1935), ambos músicos. Alexandre Levy recebeu sua

primeira instrução musical com o pai e depois aperfeiçoou-se na capital paulistana com Louis Maurice e com

Gabriel Giraudon. Alexandre fez sua estreia em público aos oito anos de idade e chegou a ser comparado a

Mozart por sua precocidade. Seu pai, imigrante europeu, fundou a Casa Levy, que se tornou um dos mais

tradicionais estabelecimentos musicais da cidade. Desde 1880, Levy, então com dezesseis anos, já publicava

composições próprias através de editoras europeias. Em 1883 foi eleito diretor do Clube Haydn, a associação

musical mais importante da cidade, que ajudou a fundar. Dois anos depois viajou para a Europa onde estudou

com Émile Durand e Vincenzo Ferroni. Quando retornou ao Brasil, começou a exercer a atividade de crítico

musical, escrevendo nos jornais Província de São Paulo e Correio Paulistano sob o pseudônimo de Figarote. A

produção desse autor, que faleceu precocemente aos vinte e sete anos de idade, representa, acima de tudo,

uma parcela importante do patrimônio cultural brasileiro. No entanto, sua obra foi pouco estudada e isso pode

ser verificado pela escassez de trabalhos científicos e publicações que abordem questões interpretativas,

analíticas e históricas relativas ao seu legado. Este cenário leva à tendência recorrente de se valorizar apenas o

aspecto nacionalista latente de suas composições, tal como ocorre na maior parte da historiografia musical

brasileira. Contudo, o estudo aprofundado de sua obra indica que seu estilo deriva mais claramente de Chopin,

Schumann e Mendelssohn. O fato de várias de suas peças permanecem inéditas no que se refere tanto à edição

quanto ao registro fonográfico colabora para a manutenção deste panorama.

● Prof. Dr. Eduardo Monteiro (ehsmonteiro@hotmail.com)                             

Profa. Dra. Luciana Sayure Shimabuco (lucianasayure@usp.br)

❏ Estudo e Registro Fonográfico da obra pianística de Alexandre Levy (1864-1892)

Alexandre Levy
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❏ Sistemas de Organização do Conhecimento (SOCs):

fundamentos conceituais e metodológicos para a

representação da informação iconográfica

Discute a estrutura e os componentes dos tesauros e os vocabulários

controlados para representação e recuperação da informação iconográfica

(fotografias, desenhos de arquitetura, pinturas, gravuras) em ambientes

colaborativos web. Como objeto de estudo e aplicação envolve os projetos

interdisciplinares ARQUIGRAFIA (FAU/ECA/IME), o Vocabulário Colaborativo

de Arte e Arquitetura (ECA/FAU/PINACOTECA) sendo este fonte para a

tradução, em português, do Art & Architecture Thesaurus do Getty Research

Institute e a Biblioteca Digital da Produção Artística da ECA/USP .

● Profa. Dra. Vânia Mara Alves Lima (vamal@usp.br)
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O projeto reúne acadêmicos, jornalistas e atores da esfera pública para criar um

ambiente educacional e de pesquisa líder internacional para abordar as principais

preocupações da sociedade relacionadas à segurança dos jornalistas. As atividades são

organizadas em torno do esforço colaborativo para estabelecer o primeiro curso

internacional de doutorado em Segurança de Jornalistas. Tanto a mobilidade de

estudantes e pesquisadores quanto o contínuo desenvolvimento de ferramentas para um

melhor ensino a distância são centrais. A equipe é composta por pesquisadores e

jornalistas / organizações jornalísticas de destaque da Noruega, África do Sul, Brasil e

EUA. As questões de segurança não se limitam ao Sul Global e aos países que costumam

figurar em listas dos países mais perigosos para jornalistas, já que tanto jornalistas

investigativos quanto denunciantes são cada vez mais visados também na Europa e na

América do Norte. Além disso, a dimensão de gênero da segurança dos jornalistas é uma

preocupação crescente. Há evidências esmagadoras que demonstram que ambientes

inseguros para o jornalismo levam à autocensura e outros mecanismos relacionados à

segurança que contribuem para tornar a transparência sobre finanças e fluxos financeiros

ilícitos, por exemplo, virtualmente impossíveis. Este projeto foi elaborado para ajudar a

preencher essa necessidade específica.

● Profa. Dra. Daniela Osvald Ramos (dosvald@gmail.com) 

Profa. Dra. Elizabeth Saad (bethsaad@usp.br)

❑ “Projeto Safety Matters:Research and education on the Safety of Journalists in 

cooperation between Norway–Brazil–South Africa and USA

Documentário Risk, Resilience and 

Resistance: Journalism and 

Journalists in Brazil, apresentado no 

6th Annual Conference on the Safety 

of Journalists, em 2020
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❑ Corpo Trágico

Corpo trágico é um projeto de pesquisa que se estende sob experimentos autorais em artes visuais,

traçado no estudo da relação entre qualidade e matéria relativa à imagem, na perspectiva de uma

Poética da Multiplicidade. Tendo o corpo como objeto, procura-se estabelecer relações entre os

conceitos de intensidade e extensão. O trabalho se desenvolve com foco na investigação

preconizada pela pesquisa da sensação, de caráter trágico, cujo sentido “nietzscheano” diz respeito

a transmutação. Trata-se de uma poética da hibridação do atual e virtual que age no conhecimento

do real, na sua trama, estrutura e no seu homólogo simulado. O resultado esperado é a criação de

uma série de acontecimentos estéticos, produzidos através de operações poéticas em processos de

composição dialógica entre imagens estáticas e dinâmicas nos meios eletrônicos. O registro visual e

textual da investigação expõe o plano conceitual em que as obras (os experimentos) se projetam e

se multiplicam. Entre os resultados alcançados estão, por exemplo, as instalações de parede

Trouxeste a chave?; Delírios corpográficos, e Conquistaremos a Distância/ Do mar ou outra... Essa

investigação tem sido realizada com a ancestral técnica da encáustica: camadas de desenho em

grafite e cera se alternam até que o efeito translúcido permita que a figura flutue numa matéria

diáfana que deixa entrever o ser em fases.

● Profa. Dra. Branca Coutinho de Oliveira (brancadeoliveira@usp.br)


