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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 16 

Artes Performativas 

1. CURRICULAR UNIT - 16 ECTS CREDITS 

Performative Arts 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Diogo Alexandre Marques Fontes Bento, 6 horas semanais 

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

Diogo Alexandre Marques Fontes Bento (6 hours a week) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Maria Repas Gonçalves, 3 horas semanais, Ciro Aprea, 3 horas semanais, Armando 
Nascimento Rosa, 6 horas semanais 

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

Maria Repas Gonçalves, 6 hours a week, Ciro Aprea, 3 hours a week, Armando 

Nascimento Rosa, 6 hours a week 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O objetivo desta unidade curricular é facultar ao discente as competências (técnicas e 
estéticas) que lhe permitam abordar o trabalho de performance teatral, 
profissionalmente, no âmbito da criação artística e com uma progressiva autonomia. 
Os conceitos e as técnicas são definidos com base na prática teatral, propondo-se a 
criação e execução de projetos, de características e estilos diferenciados, no sentido de 
criar objetos artísticos diversificados. 
Estes projetos visam confrontar o discente com o trabalho profissional e estimular o 
amadurecimento de um discurso artístico próprio que lhe permita desenvolver as 
competências que projetem a sua atividade numa ótica futura de auto empregabilidade 
e participação cívica. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The objective of this curricular unit is to render the students the competences 

(technical and aesthetic) that enable him to approach the performative work 

professionally, in what concerns artistic creation and a progressive autonomy. The 

concepts and the techniques are defined regarding theatrical practice, and the 

definition, the planning, the creation and the execution of a project are proposed. This 

project aims to confront the students with professional work, and stimulate the 

maturation of a personal artistic discourse, that allows them to develop competences 

able to project their activity from a self-employability point of view. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Os projetos serão trabalhados pelos discentes numa base de colaboração estreita e 
autonomia criativa. Os docentes envolvidos na unidade curricular estabelecerão as 
linhas orientadoras dos projetos, com base em temáticas propostas, de acordo com a 
observação dos interesses de cada aluno e o respetivo amadurecimento estético e 
técnico. 
O conceito de trabalho progressivo acompanha o desenrolar do processo numa 
dinâmica que corresponde à evolução de cada discente. As sessões de trabalho serão 
realizadas de forma crítica e criativa, num movimento especulativo que deve 
acompanhar a génese dos objetos propostos. É relevada a importância da relação entre 
professores e discentes numa ideia de experimentação que potencia o valor e a 
especificidade do espaço académico. 
No final de cada apresentação, decorrerá um debate que envolverá os mestrandos e os 
professores, devendo ser feita a análise e avaliação do trabalho realizado, com vista à 
melhoria futura do objeto proposto. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The project will be wrought by every student on a basis of close cooperation & 

creative autonomy.The teachers involved in the UC will establish the guide-lines of the 

project,based on practical exercises,according to the observation of each student's 

interests,& the their aesthetic & technical maturation.The concept of working-progress 

accompanies the development of the process in a dynamic that corresponds to the 

safeguard of the initial objectives of the project,& to each student's evolution.Students 

should participate in the work sessions in a critical and creative way,in a speculative 

movement that should accompany the genesis of the performance.The importance of 

the relation between professors &students is relieved in an idea of experimentation 

that enhances the value & the specificity of the academic space. 

At the end of each presentation,there will be a debate that will involve students taking 

a Masters Degree and professors,& it is necessary to analyse and evaluate the work. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A unidade curricular funciona como ateliê ou oficina prática de desenvolvimento e 
aprofundamento ao trabalho do ator/ performer em ambiente de criação teatral e 
artística. 
As atividades descritas em “Objetivos” e em “Conteúdos Programáticos” têm um valor 
sobretudo autorreflexivo e criativo: atender ao ambiente, ao ritmo e às formas de 
trabalho interpretativo e criativo; consciencializar o treino teatral e as suas técnicas, 
aprendendo cada discente a criar com o seu corpo, com a sua voz, com a interpretação 
de textos e com a conceção de espaços cénicos simples, resultantes dos meios e 
dispositivos disponibilizados pela escola, objetos cénicos relevantes. Igualmente se 
procura sensibilizar para a necessidade de comprometimento ao nível do trabalho 
coletivo, uma vez que as sinergias resultantes destas dinâmicas são fundamentais para 
a evolução dos discente. O espírito de entreajuda e a cocriação, no desenvolvimento de 
uma discursividade crítica sobre os mesmos, são aspetos a considerar. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The curricular unit functions,during this semester &the following one,as an atelier,or 

practical workshop,in this case for developing & deepen the work of the actor in an 

environment of theatrical creation. 
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On the 1st semester of the course,the activities that are described under“Objectives” 

&“Syllabus”have mainly a self-reflexive &creative value:regarding 

environment,rhythm,& forms of interpretive work;through developing practical 

exercises,making the students aware of theatrical practice &its techniques,by learning 

to create with their bodies,their voices, their interpretation of texts,& the conception of 

simple scenic spaces,that result from the media &the devices provided by the School,a 

relevant scenic object.Likewise,it is intended to sensitize the student for the necessity of 

commitment regarding collective work,for the synergies that result from the inter-

subjective dynamics are fundamental for each student's evolution–helping others,co-

creation,&the appropriation of scenic.... 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A unidade curricular funciona como uma oficina de desenvolvimento de exercícios de 
arte teatral e performática, apoiados pelas experiências artísticas dos docentes em 
regime de criação individual e coletiva, focada nas necessidades específicas e na 
evolução de cada discente no seio de um grupo de trabalho. A sua metodologia centra-
se no aprofundamento e consciencialização do treino de atores e criadores, no âmbito 
de um número limitado de exercícios cujos objetivos são explicitados pelos docentes. 
Haverá trabalhos individuais e outros em grupo, permitindo a organização dos 
diferentes exercícios para que todos possam partilhar da experiência de aprender 
fazendo e vendo fazer, com o apoio dos vários professores envolvidos. 
A avaliação contínua depende do grau de participação de cada discente nos diferentes 
aspetos dos exercícios desenvolvidos, do grau de competências que neles adquiriu e 
das responsabilidades que neles assumiu. 

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

The curricular unit functions as a workshop for developing theatre exercises, 

supported by the artistic experience of the teachers, in a regimen of collective creation 

focused on each student's specific needs and evolution in the midst of a work group. Its 

methodology is built around the deepening and the getting aware of actors training, 

within the framework of a limited number of exercises whose objectives are explained 

by the teachers. The work will be divided into scenes, allowing for the organization of 

the various exercises, so that everyone may partake on the learning experience, doing 

and watching it being done. 

The evaluation, continued, depends on the participation of each student in the various 

aspects of the exercises developed, on the amount of competences acquired during the 

exercises and the responsibilities there assumed. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Lugar de confluência dos diversos saberes teóricos e práticos proporcionados pelo 
curso, a unidade curricular utiliza, como metodologia de desenvolvimento dos seus 
exercícios, a imersão no ambiente de criação artística, familiarizando os alunos com a 
diversidade de práticas que vão desde a conceção à concretização de exercícios 
basilares da prática teatral (corpo, voz, interpretação, encenação, entre outros), à 
performance e ao espetáculo na sua forma teatral canónica. 
A experimentação prática individual e de grupo, apoiada na reflexão e na melhor 
utilização dos meios disponibilizados, na análise comparativa de alternativas criativas 
e de execução e seu ensaio, são o traço mais identificador das metodologias da unidade 
curricular. Relevante é igualmente a aprendizagem concreta da necessidade de divisão 
de tarefas numa equipa criativa e a formação polivalente nessas diferentes tarefas. 
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A experiência imersiva em ambiente de cena artística e teatral, a concentração nos 
exercícios a desenvolver, a procura, individualmente e em equipa, das soluções mais 
adequadas aos problemas suscitados por cada exercício, são outros traços definitórios 
da unidade curricular. 
A referência destes trabalhos práticos a autores paradigmáticos da dramaturgia e do 
pensamento contemporâneos permite a sua articulação com reflexões teórico-práticas 
diretamente aplicáveis na pedagogia, fornecendo ao mesmo tempo a literacia 
necessária ao enquadramento do trabalho desenvolvido numa linhagem reflexiva e 
expressa por uma bibliografia de referência. 
Os exercícios serão objeto de divulgação / publicitação de forma a envolver os 
discentes numa progressiva socialização do seu trabalho, a partir da comunidade 
escolar, e a efetuarem as escolhas, do ponto de vista estético, na singularidade adstrita 
à atividade artística e teatral, enquanto exercício de cidadania. A boa resolução deste 
processo, no culminar que é a apresentação pública da criação, visa não apenas a 
divulgação do trabalho mas, sobretudo, a capacitação do aluno para a perceção da 
unidade curricular como modo de perspetivar caminhos de desenvolvimento de 
projetos futuros. 
A análise e discussão do trabalho desenvolvido em cada exercício, bem como o seu 
registo documental, são parte integrante dos conteúdos programáticos da unidade 
curricular. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

As a place for the convergence of the many theoretical and practical kinds of 

knowledge provided by the course, the curricular unit uses, as a way for developing its 

exercises, the immersion in the environment of theatrical creation, familiarizing the 

students with the diversity of practices that go from the conception to the concretion of 

fundamental exercises regarding theatrical practice (body, voice, interpretation, 

staging), to the Performance in its canonical theatrical form. 

Individual and group practical experimentation, based on reflection and on the best 

use of the available media, on the comparative analysis of creative and execution 

alternatives, and their rehearsal is the most identifier trace of the methodologies of the 

curricular unit. The concrete apprenticeship of the need for the division of tasks on a 

creative team, and the polyvalent formation in those various tasks, guaranteed by the 

mandatory interchange of functions during the exercises, is equally relevant. 

Other traces that define the curricular unit are the immersive experience in the 

theatrical environment, and the focus on the exercises that will be developed, the 

search, in teams, for the solutions that are more appropriate for the problems that 

arise from each exercise. 

Referring these practical tasks to paradigmatic authors of dramaturgy enables one to 

articulate them with theoretical / practical reflections that are directly applicable in 

pedagogy, providing, at the same time, the necessary literacy to the framing of the 

work developed on a reflective lineage, and expressed by a bibliography of reference. 

Each exercise will be object of disclosure / advertising so that the students are 

involved in a progressive socialization of their work, from the school community. The 

good resolution of this process, in the culmination that is the public presentation of the 

Performance, aims, not only to divulge the work, but mainly to enable the student to 

perceive the curricular unit as a way for prevising modes of self-employment. 

The analysis and the discussion of the work developed in each exercise, as well as its 

documentary registration, are an integral part of the syllabus of the curricular unit. 
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9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

ARISTÓTELES.1986.Poética.Tradução,prefácio,introdução e comentários de Eudoro 
de Sousa.Lisboa:Imprensa Nacional/Casa da Moeda. 
ARTAUD,Antonin.2006.O Teatro E O Seu Duplo.Tradução de Fiama Hasse Pais 
Brandão, posfácio de Vasco Tavares dos Santos.Lisboa:Fenda Edições. 
BADIOU, Alain. 2002. Pequeno manual de inestética. Tradução de Marina 
Appenzeller. São Paulo: Estação Liberdade. 
BUTLER, Judith. 2003. Problemas de gênero. Tradução de Renato Aguiar. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira. 
GLUSBERG, Jorge. 1997. A arte da performance. Tradução de Renato Cohen. São 
Paulo: Perspectiva. 
GOLDBERG, RoseLee. 2007. A arte da performance. Tradução de Jefferson Luiz 
Camargo e Rui Lopes. Lisboa: Orfeu Negro. 
LEHMANN, Hans-Thies. 2011. Teatro pós dramático. Tradução de Pedro Sussekind. 
São Paulo: Editora Cosac Naify. 
VIEIRA MENDES, José Maria. 2016. Uma coisa não é outra coisa. Lisboa: Edições 
Cotovia. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


