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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 5 

Corpo IV 

Os conteúdos abordados no primeiro semestre são o ponto de partida para um 

aprofundamento do trabalho de criação adaptado à evolução da turma e às 

especificidades dos projectos de interpretação propostos. Nesta fase, os alunos são 

levados a estabelecer pontes com as outras disciplinas práticas. 

Este trabalho de integração assenta na ideia do movimento como algo não limitado a 

elementos de composição especificamente corporal, mas aberto à relação do intérprete 

com tudo o que alimenta o seu campo de criação. Pretende-se propiciar um entendimento 

mais amplo do movimento (como campo de forças), que abrange diferentes qualidades 

de presença e que delineia um entendimento de acção que excede os contornos visíveis 

do corpo físico. Cria-se um espaço de experimentação onde se torna pouco relevante 

distinguir o movimento do corpo, o movimento da palavra, o movimento das ideias, o 

movimento da relação com o espectador. 

 

CURRICULAR UNIT     - 5 ECTS CREDITS 

Movement IV 

The contents covered in the first semester are the starting point for a deepening of the 

creative work adapted to the evolution of the class and the specificities of the proposed 

interpretation projects. At this stage, students are led to establish bridges with the other 

practical subjects. 

This integration work is based on the idea of movement as not limited to elements of 

specifically body composition, but open to the interpreter's relationship with everything 

that feeds his field of creation. It is intended to provide a broader understanding of 

movement (as a field of forces), which encompasses different qualities of presence and 

outlines an understanding of action that exceeds the visible contours of the physical 

body. A space for experimentation is created where it is of little relevance to distinguish 

the movement of the body, the movement of the word, the movement of ideas, the 

movement of relationship with the viewer. 

 


