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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

2º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

2ND SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 7 

Escritas de Cena 

1. CURRICULAR UNIT - 7 ECTS CREDITS 

Stagewriting 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Armando Rodrigues do Nascimento Correia Rosa, 48 horas letivas 

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

Armando Rodrigues do Nascimento Correia Rosa, 48 hours 

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) 
A índole programática desta unidade curricular, além de mobilizar o mestrando para 
exercícios de pragmática escrita em torno da criação dramatúrgica, estimulará uma 
reflexão acerca dos modelos e dos imaginários a implementar para esta vertente da 
criação teatral; intenção que visa a concretização escrita de textos originais para a cena 
pelos alunos, em projetos de escrita individual e (em casos pontuais) em parceria, por 
estes propostos e discutidos nas sessões de trabalho. 
Paralelamente ao objectivo da experimentação escrita, o seminário visará estabelecer 
uma compreensão em torno das diversas modalidades de escritas de cena, praticadas na 
contemporaneidade. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The programmatic nature of this seminar, along with the enhancement of stagewriting 

skills, stimulate a reflection on the models and the worldviews to implement this aspect 

of theatrical creation. The main goal is to write original texts for the stage by students 

in individual projects and/or in proposed partnership among them. In parallel to the 

experimental writing, the workshop develops an understanding about the different 

types of stagewriting, practiced nowadays. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Dois regimes distintos de abordagem da escrita corresponderão, respectivamente, às 
dimensões teórica e prática do módulo. Correspondem elas também a duas ordens de 
interrogações a que a interação grupal, as reflexões em torno das leituras selecionadas, 
e as produções escritas individuais tentarão dar resposta: 
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1 - A palavra cénica: Identificar especificidades que definem a escrita teatral (modelos 
genéricos e subversões deles). Que critérios podemos reunir para a definição da 
palavra cénica, em diferenciação face a outros tipos de discurso? 
2 - O acto escritural: Explorar imaginários e mecanismos técnicos operativos no 
processo prático da escrita. Que tipo de motivações preside ao acto de escrever para a 
cena? Como potenciar essas motivações no contexto de uma oficina de escrita? 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Two distinct regimes of writing approach correspond respectively to the theoretical 

and practical dimensions of the module. They also correspond to two kinds of 

questions that the group interaction, the discussions around selected readings, and 

individual written productions will try to answer: 

1 - The 'word for the theatre scene': Identify specific characteristics that define 

theatrical writing (generic models and their subversions). What criteria can we meet to 

define 'the word for the theatre scene', in differentiation from other types of speech? 

2 - The act of writing: Exploring imagination and technical mechanisms operating in 

the practical process of writing. What kind of motivations preside to the act of writing 

for the theatre stage? How can we improve these motivations in the context of a 

writing workshop? 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A organização dos conteúdos programáticos visa realizar e potenciar os objetivos 
enunciados, de acordo com o alinhamento de temas e tarefas num regime de oficina de 
escrita. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The organization of the syllabus aims to realize and enhance the objectives stated 

above, according to the alignment of issues and tasks in a model of writing workshop.  

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Diálogo e reflexão em torno de modelos e imaginários que presidem à escrita de cena; 
produção escrita de textos originais pelos alunos (individualmente de preferência, mas 
também, eventualmente, em parcerias propostas pelos alunos); leitura das escritas em 
processo; auto e hetero-apreciação das produções escritas em curso. 
Para além de proporcionar pistas/estratégias de leitura e análise, o docente deverá 
aparecer aqui como agente motivador e coordenador no sentido de propiciar a 
expressão das subjetividades em interação comunicacional criativa, num contexto de 
leitura, escuta e escrita. 

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

Dialogue and reflection on the forms and imaginary underpinning the writing for the 

theatre scene; production of original texts written by students (preferably individually, 

but also with the possibility of partnerships proposed by students); reading the 

writings on the process; self and peer-assessment of written productions in progress. 

In addition to providing clues / reading strategies and analysis, the teacher will 

appear here as motivator and coordinator in order to provide the expression of 

subjectivity in creative communicative interaction in the context of reading, listening 

and writing. 
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8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
As metodologias utilizadas são as condições de possibilidade, na sua aplicabilidade 
pedagógica, para a prossecução dos objetivos de aprendizagem enunciados. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodologies used enable the possibility, in their teaching applicability, to 

further the learning objectives listed. 

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

CHARACTERS MAX) 

BENTLEY, Eric. The Life of the Drama. New York: Applause Books, 2000. 
 
PARRA, Marco Antonio De La. Para un Joven Dramaturgo (Sobre Creatividad y 
Dramaturgia). Madrid: Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, 1993. 
 
ROSA, Armando Nascimento. [posfácio a] Audição – Com Daisy ao vivo no Odre 
Marítimo. Évora: Casa do Sul, 2002. 
 
____, «Teatro: A Escrita Intensa», in revista Adágio. Nº 42, 1º semestre de 2007. 
Évora: Cendrev - Centro Dramático de Évora, pp. 69-75. 
 
SARRAZAC, Jean-Pierre (org). Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo. Trad. 
de André Telles. São Paulo: CosacNaify, 2012. 
 
SINISTERRA, José Sanchis. Dramaturgia de Textos Narrativos. Ciudad Real: Ñaque 
Editora, 2003. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


