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Convocatória para contribuições 
 II Simpósio LAT CAR 

Grupo de Estudo ICTM Música e Dança na América Latina e Caribe 
 

 Tempo, Identidade e Memória 
do 9 ao 13 de março de 2020 

Faculdade de Música - Universidade de Ciências e Artes de Chiapas 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 

  
O simpósio “Tempo, Identidade e Memória” é o segundo encontro do Grupo de Estudo 
“Música e Dança na América Latina e no Caribe (LAT CAR)” do International Council for 
Traditional Music (ICTM). 

As diversas regiões e povos da América Latina do Caribe experimentaram câmbios sociais, 
políticos y culturais que transformaram e (re)construíram diversas subjetividades coletivas para 
além do contexto dos estados nacionais. Isto se refletiu na articulação que diversas práticas 
musicais e de dança experimentaram ao longo do tempo durante os processos de construção 
das identidades atuais e históricas no conjunto da América Latina e do Caribe. Há décadas a 
etnomusicologia vem observando como as músicas e danças contribuem para forjar não apenas 
identidades nacionais, culturais, sociais e de gênero, mas também como estas práticas tem sido 
parte da (re)construção das memórias individuais e coletivas, propondo leituras alternativas 
para a construção de realidades indenitárias atuais. Durante o simpósio propomos explorar e 
discutir como estas práticas musicais e de dança, rurais ou urbanas, se articulam durante os 
processos de construção de identidades atuais e históricas em toda América Latina e Caribe. 

No âmbito destes temas, desejamos aprofundar e examinar como as práticas musicais 
formam, constroem ou influenciam as noções e construções de identidades sonoras e corporais, 
como, por exemplo, como estas se relacionam com as ideias de nação e globalização, gênero, 
emoção, corporalidade, identidades musicais na diáspora e nas comunidades transnacionais, 
assim como nos movimentos de resistência e ativismo. Desejamos incluir igualmente trabalhos 
sobre a transmissão e o ensino de práticas musicais e como estas impulsionam e transmitem 
mudanças sociais e identidades através da educação musical. Do mesmo modo, desejamos 
explorar a influência e as percepções do tempo e a temporalidade nas expressões musicais, sua 
relação com o espaço, assim como noções de músicas do passado, contemporâneas e para o 
futuro, e como estas se manifestam e transformam dentro das diversas tradições e práticas 
musicais. Por sua vez, estimulamos apresentações que trabalhem com memorias individuais e 
coletivas, história oral, documentação, arquivos (privados, públicos, institucionais, 
comunitários, web, etc.), assim como pesquisas sobre pessoas e personagens históricos e 
contemporâneos na música, dança, etnomusicologia e etnocoreografia. O simpósio apoia 
igualmente a reflexão sobre práticas, teorias y metodologias etnomusicológicas e 
etnocoreográficas atuais, e igualmente a busca de ideias, métodos, e análises sobre pesquisa 
participativa ou aplicada. As pessoas interessadas em participar podem apresentar propostas de 
comunicação em torno dessas temáticas. Também receberemos temas livres. 
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Este simpósio busca tornar visível uma ampla gama de ontologias e epistemologias, incluindo 
diversas noções de música, dança, som, performance e corpos em movimento dentro da 
estrutura geográfica da América Latina e do Caribe. Num esforço para explorar e alargar as 
fronteiras disciplinares da produção de conhecimento etnomusicológico e etnocoreográfico, o 
Grupo de Estudo LAT CAR oferece espaços adicionais de investigação baseados em métodos 
de investigação audiovisual, métodos aplicados e didática performativa baseada em música e 
dança, entre outros. Também incentivamos fortemente a participação ativa de grupos 
sociopolíticos sub-representados, bem como de indivíduos e comunidades que historicamente 
foram discriminados e marginalizados por causa de sua origem étnica, identidade de gênero, 
orientação sexual, classe, religião, (des)habilidades, idade ou orientação política; dando assim 
espaço e voz às diversas narrativas que moldam esta vasta região do mundo. 

O simpósio terá lugar na Faculdade de Música da Universidade de Ciências e Artes de 
Chiapas, na cidade de Tuxtla Gutiérrez, entre 9 e 13 de março de 2020. As propostas e os 
trabalhos podem ser apresentados em uma das três línguas predominantes de pesquisa 
acadêmica na América Latina e no Caribe (espanhol, português e inglês). Um dos objetivos 
deste simpósio é abrir um espaço para investigadores e estudantes que ainda não pertençam ao 
ICTM ou que não tenham podido participar nas suas conferências anuais devido a obstáculos 
financeiros, políticos ou linguísticos. 
 
 
Diretrizes para submissão de propostas/resumos 
  
- Os resumos de trabalhos individuais devem ter entre 250 e 300 palavras. O tempo de 
exposição será de 20 minutos mais 10 minutos para perguntas.  
- As propostas para painéis ou mesas redondas sobre tópicos específicos devem incluir uma 
apresentação geral de 300 palavras e resumos individuais de 250 palavras. 
- As propostas de Workshop devem incluir objetivo, modalidade e metodologia didática, com 
um resumo de 350 a 500 palavras. 
- As propostas para vídeos documentais devem incluir um resumo de 250 a 300 palavras e um 
link para o documentário (máximo de 60 minutos). 
- As demonstrações de formato performativo ou inovador podem ter entre 20 e 60 minutos, 
com um resumo de até 500 palavras sobre a forma e o conteúdo da sessão. 
 
 
Datas de entrega 
  
As propostas devem ser enviadas até 15 de agosto de 2019 para o endereço eletrônico: 
ictm.latcar20@unicach.mx 
Cada resumo deve incluir nome/sobrenome, breve nota biográfica, afiliação institucional, e-
mail e requisitos técnicos. O comitê científico comunicará sua aceitação antes de 30 de 
setembro de 2019. O comité científico selecionará as propostas no âmbito de um processo 
duplamente cego de avaliação pelos pares. 
  
 



PORTUGUÊS: Grupo de Estudo ICTM Música e Dança na América Latina e Caribe (Lat Car) 

 3 

Comitê Científico do Simpósio 
  
- Samuel Araújo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
- Hannah Balcomb, University of California Riverside, EUA 
- Nora Bammer, Universidade de Viena, Áustria 
- Juan Bermúdez, Universidade de Viena, Áustria 
- Enrique Cámara, Universidade de Valladolid, Espanha 
- Adriana Cerletti, Universidade de Buenos Aires, Argentina 
- Marita Fornaro, Universidade da República, Uruguai 
- Jennie Gubner, Universidade da Califórnia, São Francisco, EUA 
- Deise Lucy Montardo, Universidade Federal do Amazonas, Brasil 
- Israel Moreno, Universidade de Ciências e Artes de Chiapas, México 
- Ana Silverio, Acadêmica independente, Brasil 
- Javier Silvestrini, Universidade de Música e Drama, Viena, Áustria 
- Jessie Vallejo, California State Polytechnic University, EUA 
- Maria Elena Vinueza, Universidade das Artes, Cuba 
 
 
 Comitê Organizador do Simpósio e Grupo de Estudos 
  
Hannah Balcomb (EUA/Argentina), Nora Bammer (Áustria/Equador), Juan Bermúdez 
(Áustria/México), Adriana Cerletti (Argentina), Marita Fornaro (Uruguai), Jennie Gubner 
(EUA/Argentina), Ana Silverio (Brasil), Javier Silvestrini (Áustria/Porto Rico), Jessie Vallejo 
(EUA/Equador). 
  
 
Comitê Organizador Local 
  
Klaas Balijon, Juan Bermúdez, Roberto Hernández, Miguel Jiménez, Keiko Kotoku, Felipe 
Martínez, William Martínez, Israel Moreno, Roberto Palomeque, Miguel Pavía 
 
 
Agência de Financiamento Universidade de Ciências e Artes de Chiapas 
  
 
Custo 
  
O custo dos bilhetes e do alojamento deverá ser assumido por cada participante. Dada a 
natureza inclusiva deste simpósio e graças ao apoio da Universidade de Ciências e Artes de 
Chiapas, não haverá taxa de inscrição. Da mesma forma, os espetáculos e outras atividades 
desenvolvidas durante o encontro também serão de livre acesso para os participantes. 
  
No final do simpósio está prevista uma excursão. Os custos desta deverão ser partilhados pelos 
participantes. A fim de facilitar a sua organização, os participantes são convidados a manifestar 
o seu interesse em participar no momento da inscrição para o simpósio. 
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 Apoio financeiro 
  
O ICTM dispõe de fundos para facilitar a participação em simpósios de Grupos de Estudo. As 
candidaturas devem ser apresentadas em inglês e cumprir os requisitos e condições descritos 
nos links abaixo. Todas as candidaturas devem ser endereçadas ao Secretariado do ICTM e não 
ao Grupo de Estudo. Caso a sua proposta para o simpósio seja aprovada, o Grupo de Estudo 
poderá apoiar o seu pedido com uma carta de participação. 
  
Candidaturas até ao final de setembro: 
Fundo Maud Karpeles: http://www.ictmusic.org/financial-assistance/maud-karpeles-fund 
Fundo para Jovens Acadêmicos: http://www.ictmusic.org/financial-assistance/young-scholars-fund 
 
Para além destes apoios e com o objetivo de facilitar uma maior participação neste simpósio, a 
Faculdade de Música da UNICACH, assim como o Grupo de Estudo, estão coordenando outros 
apoios financeiros para além dos concedidos pelo ICTM. A informação para a sua gestão será 
oportunamente divulgada através das páginas oficiais do simpósio. 
 
 
A sede do simpósio e a cidade de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México) 
 
A Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) é uma instituição pública de ensino 
superior que, desde sua fundação em 1944, tem sido social e historicamente comprometida com 
a sociedade de Chiapas. É atualmente a segunda universidade mais importante de Chiapas. A 
Faculdade de Música da UNICACH, em paralelo com a universidade, está comprometida com 
o resgate, criação, recreação e difusão da cultura musical em contribuição ao enriquecimento 
cultural regional, nacional e internacional, favorecendo a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade. Ela tem sido, desde a sua criação, anfitriã e promotora de eventos artísticos 
nacionais e internacionais. 

A Faculdade de Música da Universidade de Ciências e Artes de Chiapas está localizada na 
cidade de Tuxtla Gutiérrez, capital do estado mexicano de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez é uma 
cidade que tem todos os serviços necessários para satisfazer uma variedade de gostos, desfrutar 
de excelentes restaurantes e hotéis, observar os bandos de papagaios que sobrevoam a área 
urbana ou encontrar o desenvolvimento de antigos rituais zoque. Além disso, devido à sua 
localização estratégica, Tuxtla Gutiérrez oferece-se como ponto de partida para conhecer a 
riqueza cultural e natural de todo o estado de Chiapas. 
  
 
Acesso e transfers 
  
Tuxtla Gutiérrez tem um aeroporto internacional (Ángel Albino Corzo), bem como vários 
terminais de ônibus. A Faculdade de Música fica a 30 km do aeroporto e a 5 km do terminal 
rodoviário. Em ambos os casos, você pode chegar lá de táxi ou de transporte público (ônibus). 
  
 



PORTUGUÊS: Grupo de Estudo ICTM Música e Dança na América Latina e Caribe (Lat Car) 

 5 

Alojamento 
  
Tuxtla Gutierrez tem uma grande variedade de hotéis e outras possibilidades de acomodação 
(incluindo AirBnB). 
A Faculdade de Música recomenda o hotel "Andiroba Palace", com o qual organizou um preço 
especial para os participantes do simpósio. 
  
Hotel Andiroba Palace Hotel 
http://hotelespalace.com.mx 
* Informe-se sobre a sua presença no simpósio no momento da reserva. 
  
 
Mais informações 
  
● Grupo de Estudos ICTM "Música e Dança na América Latina e Caribe". 

  https://sites.google.com/view/ictmlatcar/home 
● Faculdade de Música da Universidade de Ciências e Artes de Chiapas 

https://www.famunicach.com 
● Maiores informações sobre Tuxtla Gutiérrez e acomodação em: 

https://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/chiapas/tuxtla-gutierrez 
● Contato para mais informações: 

○ Comitê Organizador Local: ictm.latcar20@unicach.mx 
○ Comitê Grupo de Estudos: ictm.latcar@gmail.com 

 
(Tradução portuguesa: João De Athayde) 
 


