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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 

Encenação I 

1. CURRICULAR UNIT - 16 ECTS CREDITS 

Theatre Direction I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Carlos Jorge Pessoa Ribeiro - 6 horas lectivas semanais. 

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

Carlos Jorge Pessoa Ribeiro (6 teaching sessions a week) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

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

      

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O objectivo desta unidade curricular é facultar ao aluno os conceitos e técnicas que lhe 
permitam encenar profissionalmente no âmbito da criação artística. Os conceitos e as 
técnicas são definidos com base na prática teatral, propondo-se um conjunto de 
exercícios teórico/práticos, a definir em função das condições logísticas 
disponibilizadas e das necessidades específicas de cada discente. 
Estes exercícios visam confrontar o aluno com o trabalho profissional de Encenação e 
estimular o amadurecimento de um discurso artístico próprio. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The objective of this curricular unit is to provide concepts and techniques to the 

students that allow the to stage professionally within the scope of artistic creation. The 

concepts and techniques are defined based on theatrical practice, and a set of 

theoretical / practical exercises are proposed, which will be defined, depending on 

logistical conditions available, and the specific needs of each student. 

These exercises aim to confront the students with the professional work of Staging, and 

stimulating the maturation of a personal artistic discourse. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Os exercícios (Diálogo e Encenação a partir de Novas Tecnologias ) serão trabalhados 
por cada aluno, numa base de colaboração estreita em que terão que mobilizar os 
intérpretes necessários à prossecução do programa. É possível, e desejável, que o 
grupo seja alargado a colaborações exteriores à ESTC. A responsabilidade do projecto 
caberá, sempre, ao núcleo inicial patrocinado por cada aluno encenador. O aluno 
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deverá estabelecer propostas de concretização para cada exercício. Estas serão 
analisadas e discutidas durante as sessões de trabalho. As decisões finais deverão, 
obrigatoriamente, ter a concordância do docente. 
No final de cada apresentação ocorrerá um debate que envolverá os mestrandos e o 
professor devendo ser feita a análise e avaliação do trabalho. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The exercises (Dialogue and Staging) will be performed by each student in a basis of 

strict cooperation where they will have to mobilize the necessary interpreters for 

proceeding the program.  It is both possible and desirable that the group is widened to 

cooperations external to the ESTC. The responsibility for the project will always fall 

on the initial core supported by each student / stage director. Students should establish 

concretion proposals for each exercise. These proposals will be discussed and 

analyzed during work sessions. Final decisions should, mandatorily, have the teachers' 

avail. 

In the end of each presentation their will be a debate that will involve MA students and 

the teacher, where the analysis and the evaluation of the work will follow. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A unidade curricular funciona, neste semestre como no seguinte, como atelier ou 
oficina teórico/prática, neste caso de iniciação, ao trabalho do encenação em ambiente 
de criação teatral. 
No primeiro semestre do curso, as actividades descritas em “Objectivos” e em 
“Conteúdos Programáticos” têm um valor sobretudo introdutório: introdução à leitura 
de textos paradigmáticos da dramaturgia com vista à sua prosecução cénica; ao 
ambiente, ao ritmo e às formas de trabalho de encenação, introdução (através do 
desenvolvimento dos diferentes exercícios) ao treino do encenador e às suas técnicas 
— aprender a sentir e pensar a cena do ponto de vista do espaço, arquitectura, objectos, 
som e a lidar com aspectos essenciais da direcção de actores. O espírito de entre-ajuda, 
a co-criação e a apropriação dos objectos cénicos, no desenvolvimento de uma 
discursividade crítica sobre os mesmos, são aspectos a considerar. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

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

or practical workshop, in this case for beginning the staging work developing and 

deepen the work of the actor on an environment of theatrical creation. 

On the first semester of the course, the activities that are described under 

“Objectives” and “Syllabus” have mainly an introductory value: introduction 

(through the development of the various exercises) to the training and characteristics 

of the stage director – learning how to feel and think the scene from the point of view 

of, space, architecture, objects, and sound, and to deal with the main aspects of actor 

direction. Helping others, co-creation, and the appropriation of scenic objects in the 

development of critical discourse over these aspects, are ideas to be considered. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A unidade currricular funciona como uma oficina de desenvolvimento de exercícios de 
encenação teatral elementares no espaço cénico, apoiados pela experiência artística do 
docente em regime de criação orientada, focada nas necessidades específicas e na 
evolução de cada aluno no seio de uma dinâmica colectiva.  A sua metodologia centra-
se no treino dos encenadores, no âmbito de um número limitado de exercícios cujos 
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objectivos são explicitados pelo docente. Cada discente terá a oportunidade de 
trabalhar individualmente cada exercício proposto de forma a começar a descobrir o 
seu estilo, mas acompanhando a demanda dos colegas, de forma a que todos possam 
partilhar da experiencia de aprender, fazendo e vendo fazer. 
A avaliação, contínua, depende do grau de participação de cada aluno nos diferentes 
aspectos 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 elementary theatre staging 

exercises in the scenic space, supported by the artistic experience of the teacher in a 

regime of guided creation, focused on each student's specific needs and evolution in 

the midst of collective dynamics. Its methodology is based on the training of stage 

directors, within the framework of a limited number of exercises whose objectives are 

explained by the teachers. Every student will have the opportunity to work on each 

proposed exercise individually, so that they may begin to discover their own style, but 

accompanying the search of the colleagues, 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 teatral, familiarizando os alunos com a 
diversidade de práticas que vão desde a concepção à concretização de exercícios 
basilares da prática teatral - Diálogos, à exercitação da encenação apoiada pelas 
Tecnologias Digitais da imagem e do som (produção, realização, câmara, montagem e 
pós-produção) ao Espectáculo na sua forma teatral canónica. 
A experimentação prática, individual, apoiada na reflexão e na melhor utilização dos 
meios disponibilizados, na análise comparativa de alternativas criativas, de execução e 
seu ensaio,  são o traço mais identificador das metodologias da unidade curricular. 
A experiência imersiva em ambiente de cena teatral, a concentração nos exercícios a 
desenvolver, a procura, em equipa, das soluções mais adequadas aos problemas 
suscitados por cada exercício, são outros traços definitórios da unidade curricular. 
Cada exercício será objecto de divulgação / publicitação de forma a envolver os 
discentes numa progressiva socialização do seu trabalho, a partir da comunidade 
escolar. A boa resolução deste processo, no culminar que é a apresentação publica, 
visa, não apenas, a divulgação do trabalho mas, sobretudo, a capacitação do aluno para 
a percepção da unidade curricular como via de auto-empregabilidade. 
A análise e discussão do trabalho desenvolvido em cada exercício, bem como do 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 
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students with the diversity of practices that go from the conception to the concretion of 

fundamental exercises regarding theatrical practice – Dialogues, to the exercising of 

staging supported by image and sound Digital Technologies (production, direction, 

camera, assembly, and post-production), to the Performance in its canonical theatrical 

form. 

Individual 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. 

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. 

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 self-employment. 

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

documentary  

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

CHARACTERS MAX) 

ARISTÓTELES.1986.Poética,trad.,prefácio,intro.,comentários apêndices Eudoro de 
Sousa,Lisboa:Imprensa Nac-Casa da Moeda. 
BANU,Georges(dir.).1998.Les Répétitions.Un siècle de mise en scène.De Stanislavski 
à Bob Wilson “Alternatives Théâtrales/Académie Expérimentale des Théâtres” nº 52-
53-54,Bruxelas:Março,1998. 
CARNABY,Ann J.1997.A Guidebook for Creating Three-dimensional Theatre Art, 
Portsmouth:Heinmann,1997. 
DRAIN,Richard.2003.Twentieth Century Theatre:a sourcebook,London:Routledge, 
GIESEKAM,Greg 2007.Staging the screen– the use of film and video in 
theatre.London and N Y:Palgrave Macmillan. 
KATTENBELT,Chiel.2008.“Intermediality in Theatre and Performance:Definitions    
Perceptions & Medial Relationships”.In Cultura,Lenguaje y 
Representación/Culture,Language & Representation 6(La 
Intermedialidad/Intermediality):19-29. 
NOË,Alva.2009.Out of the Head.Why you are not your brain.Cambridge(Mass),MIT 
Press 
ODDEY,Alison.2003.Devising Theatre:a practical & theoretical 
handbook,London:Routledge. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


