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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 16 

Laboratório de Teatro e Comunidade I 

O mestrado em Teatro e Comunidade está vocacionado para criadores, investigadores e 

profissionais que se interessam pelos processos e métodos do teatro enquanto 

instrumento privilegiado de intervenção e participação na e com a comunidad, formar 

profissionais em teatro e comunidade artístico-cultural para o tecido social, contribuindo 

para o surgimento de novas oportunidades de emprego nesta área de atuação. Tendo 

como objetivo o desenvolvimento de trabalhos de projeto com qualidade e eficácia neste 

âmbito, construímos redes sociais de intervenção graças ao conhecimento que temos das 

comunidades envolventes, com as quais estabelecemos laços de cooperação e 

continuidade. Este ramo de mestrado da ESTC valoriza em especial a dimensão artística, 

bem como a pedagogia teatral, ao promover processos criativos nos diversos atores 

sociais, dando voz à comunidade. As comunidades são simultaneamente finalidade e 

condição de criação e cidadnia. 

 

CURRICULAR UNIT     - 16 ECTS CREDITS 

Laboratory of Theatre and Community I 

The Masters in Theater and Community is aimed at creators, researchers and 

professionals who are interested in the processes and methods of theater as a privileged 

instrument of intervention and participation in and with the community, to train 

professionals in theater and the artistic-cultural community for the social fabric, 

contributing to the emergence of new job opportunities in this area. With the objective 

of developing project work with quality and effectiveness in this area, we build social 

intervention networks thanks to the knowledge we have of the surrounding communities, 

with which we establish cooperation and continuity ties. This branch of the ESTC's 

masters program particularly values the artistic dimension, as well as theatrical 

pedagogy, by promoting creative processes in the various social actors, giving a voice 

to the community. Communities are both purpose and condition of creation and 

citizenship. 

 


