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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

2º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

2ND SEMESTER - SCHOOL YEAR 201 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 16 

Programação cultural - Cidade e território 

1. CURRICULAR UNIT - 16 ECTS CREDITS 

Cultural programming - City and territory 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Elisabete Cristina Ferreira de Paiva, 5 horas semanais 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Elisabete Cristina Ferreira de Paiva, 5 hours a week 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Não há. 

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

There aren't any. 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Pretende-se levar os discentes a: 

- compreender o processo de desenvolvimento cultural que levou ao aparecimento da 

função do programador como mediador; 

- adquirir ferramentas de análise crítica sobre programação cultural e sua relação com 

as políticas culturais, a produção artística e as dinâmicas societais; 

- reconhecer diferentes práticas de programação cultural ao longo da história 

portuguesa recente, identificando os mecanismos e características definidoras destes 

processos; 

- desenvolver sensibilidade e competências no diálogo com os vários intervenientes 

numa programação cultural; 

- tomar consciência de problemáticas actuais na área da programação cultural, 

nomeadamente no quadro da globalização, face ao surgimento de novas centralidades a 

nível nacional e internacional e ao confronto entre formas culturais mais "tradicionais" 

e formas culturais mais "mundializadas", e no quadro da democratização cultural, da 

participação e da acessibilidade. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

It is aimed to orient the students to: 

- understand the process of cultural development that led to the appearance of the 

programmer as mediator; 

- obtain critical tools to understand cultural programming and its relation to cultural 

policies, artistic production and social dynamics; 

- recognize different cultural mediation practices along Portuguese recent history, 
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identifying the specific mechanisms and characteristics of these processes; 

- develop sensibility and competence towards the dialogue with the several 

intervenients in a cultural program; 

- become aware of the present problems in the field of cultural programming, namely 

in the frame of globalization, taking into account the appearance of new centralities 

national and international wise and the confrontation between more "traditional" and 

more "global" cultural forms, and in the frame of cultural democratization, 

participation and accessibility. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

1.Introdução 

a.Plano de Estudos e Bibliografia 

b.Metodologia e Avaliação 

 

2.Programação e Políticas Culturais 

a.Das opções gerais às estratégias locais 

b.Programação cultural como mediação 

c.Programação cultural no contexto das cidades 

 

3.Elementos em jogo numa programação 

a.Autoria, contexto e economia; programadores, criadores, públicos e críticos 

b.Relação com os públicos: relevância e participação, tempos e lugares, estratégias 

c.Formatos, ritmos e escalas 

 

4.Programação cultural em Portugal 

a.A Revolução de '74 e a “programação ideológica” 

b.A aproximação à Europa e a descoberta do “contemporâneo” 

c.Programação cultural hoje - entre ruralidade e cosmopolitismo 

 

5.Programação Cultural e Globalização 

a.Grandes desafios da Globalização Cultural 

b.Culturas tradicionais e globalização 

c.A cultura na Europa da União: conceitos, mecanismos e processos 

d.A programação em rede 

 

6.Estudos de caso 

a.Encontros com programadores 

b.Trabalhos a desenvolver pelos alunos 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1.Introduction 

a.Description of the syllabus and Bibliography 

b.Methodology and Evaluation 

 

2.Programming and Cultural Policies 

a.From general options to local strategies 

b.Cultural Programming as mediation 

c.Cultural programming in cities 

 

3.Elements at stake in a program 

a.Autorship, context and economy; programmers, artists, audiences, critics 
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b.Relating with audiences: relevance and participation, times and places, strategies 

c.Formats, rithms and scales 

 

4.Cultural Programming in Portugal 

a.The 1974 revolution and  "ideological programming” 

b.Approaching Europe and discovering the “contemporary” 

c.Cultural Programming today - between rurality and cosmopolitism 

 

5.Cultural Programming and Globalization 

a.Core challenges of Cultural globalization 

b.Tradicional cultures and globalization 

c.Culture in the EU: concepts, mechanisms and processes 

d.Network programming 

 

6.Case studies 

a.Meetings with programmers 

b.Practical work developed by the students 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Através dos conteúdos programáticos mencionados pretende-se que o aluno adquira o 

conhecimento da evolução da função de programador como mediador cultural, quer a 

nível global quer no contexto português, bem como saiba reconhecer os diferentes 

interlocutores e elementos implicados numa programação. Estes conhecimentos são 

complementados com uma abordagem aos grandes desafios da programação cultural 

num mundo globalizado e, por último, analisando diferentes processos de programação 

cultural. Por este motivo, a metodologia combina uma abordagem teórica, o debate de 

conceitos, a análise de casos de estudo e o encontro com diversos programadores. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

Through the mentioned syllabus we intend to orient the students towards the 

understanding of the evolution of programming as mediation, in the portuguese 

context and globally speaking, as well as the knowledge of the different parts involved 

an elements implied in a cultural program. The contents are complemented with an 

approach to the core challenges of cultural programming in a globalized world and, 

lastly, analysing different processes. For this reason, the methodology combines a 

theoretical approach, concept debate and meeting several programmers. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

Os conceitos serão expostos de forma simultaneamente teórica e suportada em casos 

de estudo, incentivando os alunos ao debate e à análise crítica. Recorrer-se-á ainda ao 

encontro com programadores convidados. 

 

A avaliação será suportada em: 

- Qualidade das reflexões e participação nas discussões realizadas durante as sessões. 

- Assiduidade e cumprimento de prazos. 

- Capacidade de enunciar questões e encontrar metodologias para a reflexão em torno 

das mesmas; definição de objectivos e seu seguimento; argumentação; qualidade das 

referências utilizadas; objectividade. 

- Conformidade com a metodologia de investigação académica. 
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Como objectos avaliados contam-se: 

- Preparação e relatórios individuais dos encontros com os programadores convidados. 

- Desenvolvimento de um trabalho final individual, apresentado na forma escrita e 

oral. As temáticas desenvolvidas serão objecto de escolha do discente, a partir de um 

conjunto de propostas apresentadas pelo docente 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The several concepts and themes are presented both theoretically and through case 

studies, promoting debate and critical analysis. 

 

The evaluation will be based on: 

- Quality of reflections and participations on discussions during the sessions. 

- Assiduity and observance of terms. 

- Ability to enunciate queries and find methodologies to reflect on them; 

circumscription of objectives, and their follow-up; reasoning; quality of the references 

used; objectivity. 

- Accordance with the methodology for academic research. 

 

The following objects of evaluation are to be considered: 

- Individual preparation and reports of the meetings with programmers. 

- Development of a final written work, complemented by an oral presentation. The 

developed subjects will be chosen by the students, from a range of proposals given by 

the teacher. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

As sessões serão desenvolvidas combinando uma abordagem teórica sobre as temáticas 

abordadas, com a análise de casos e o debate, bem como o encontro com diversos 

programadores, procurando facilitar a compreensão e fomentar a dicussão. Serão 

utilizados meios pedagógicos que possibilitem, tanto quanto possível, o exercício das 

capacidades críticas dos discentes, sejam eles fontes escritas ou audiovisuais sobre os 

conteúdos abordados. 

No final do ciclo de estudos é pedido um trabalho final que permita ao discente a 

investigação sobre um projecto de programação desenvolvido em contexto nacional, 

por razões de exequibilidade da pesquisa, que tem como objectivo o contacto do 

discente com um projecto de programação profissional e consolidado. Sempre que o 

discente o requeira, os trabalhos serão desenvolvidos num regime de orientação prática 

prestada pelo docente. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The classes are developed combining a theoretical approach on the themes, with case 

study and debate, as well as the meeting with several programmers, aiming to 

facilitate comprehension and discussion. Several different means will be used in order 

to enable the critical competences of the students, be them written or audiovisual 

documents on the approached contents. 

By the end of work cycle the students are requested to develop a written work that 

allows them to investigate about a cultural program developed in national context, for 

practical reasons, having as a goal to put them in contact with a professional and 

consolidated project. Whenever the students require it, the final works will be 
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developed with the practical assistance of the teacher. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

Baptista, Ana Salgueiro, “O Teatro nos Anos Oitenta”, in Idalina Conde (org.), 

Percepção Estética e Públicos da Cultura, Lisboa, ACARTE/ FCG, 1992 

Becker, Howard, Art Worlds, London University of Califórnia Press, 1982 

Centeno, Maria João, As Organizações culturais e o espaço público – a experiência da 

rede de teatros e cineteatros, Lisboa, FCSH/ UNL, 2010 

Corijn, Eric, Shifting scales and sceneries - Fresh Perspectives on Art, Globalisation 

and Territories, Brussels, IETM - International Network for Contemporary Performing 

Arts, 2015 

Fortuna, Carlos (org.), Cidade, Cultura e Globalização, Oeiras, Celta, 1997 

Hennion, Antoine “Une Sociologie de l’Intermédiaire: Le cas du Directeur Artistique 

de Variétés», in Sociologie du Travail, no 4, 1983. pp. 459-474 

Madeira, Cláudia “Novos Notáveis – Os programadores culturais”, Oeiras, Celta, 2002 

Ribeiro, António Pinto, Ser Feliz é Imoral?, Lisboa, Livros Cotovia, 2000 

(Bibliografia completa, solicitar a docente) * 

10. OBSERVAÇÕES 

* 

AA.VV.,O Estado das Artes. As Artes e o Estado:Actas do Encontro (Lisboa,2001), 

Observatório das Actividades Culturais, Lisboa,2002. 

Baptista, Ana Salgueiro,“O Teatro nos Anos Oitenta”,in Idalina Conde (org.), 

Percepção Estética e Públicos da Cultura, Lisboa, ACARTE/FCG,1992. 

Becker, Howard, Art Worlds, London University of California Press,1982. 

Centeno, Maria João, As Organizações culturais e o espaço público – a experiência da 

rede de teatros e cineteatros, Lisboa, FCSH/ UNL,2010. 

Conde, Idalina,“Obra e Valor, A Questão da Relevância”, in Alexandre Melo (org.) 

Arte e Dinheiro, Lisboa, Assírio e Alvim,1984. 

Corijn, Eric, Shifting scales and sceneries - Fresh Perspectives on Art, Globalisation 

and Territories, Brussels, IETM - International Network for Contemporary Performing 

Arts,2015. 

Costa,Pedro (coord.),Estratégias para a cultura em Lisboa,Lisboa, 

CML/Dinâmia/ISCTE,2009. 

Costa,Pedro (coord.),Estratégias para a cultura da cidade de Lisboa,Lisboa, 

CML/Dinâmia/ISCTE,2017. 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


