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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 

Laboratório de Teatro e Comunidade I 

1. CURRICULAR UNIT - 16 ECTS CREDITS 

Laboratory of Theatre and Community I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Rita Maria Bastos Wengorovius – 6 horas semanais 

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

Rita Maria Bastos Wengorovius – 6 hours a week 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
José Pedro Caiado – 4 horas 

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

José Pedro Caiado – 4 hours 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
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 comunidade. Esta 

formação de 2.º ciclo pretende promover o desenvolvimento artístico-cultural de todo o 

tecido social, por intermédio da criação de agentes qualificados, 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. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The Master in Theater and Community is dedicated to creators, researchers and 

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

privileged instrument of intervention and participation in and with the community. 

This 2nd cycle training aims to promote the artistic-cultural development of the entire 

social fabric, through the creation of qualified agents, contributing to the emergence 

of new employment opportunities in this area of activity. Aiming at developing project 

work with quality and effectiveness in this area, we have built social networks of 

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

which we establish ties of cooperation and continuity. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A atitude criativa dos que participam é a força motriz do laboratório teatral, daí que a 

tomada de consciência dos processos de criação seja fundamental, partindo do 

princípio que “é vivendo que conseguimos entender ” e posteriormente fazer uma 

transferência artística e criativa para os outros e para as comunidades. Paralelamente 

ao trabalho de laboratório teatral vai sendo construído um portfolio enquanto 

instrumento de aprendizagens e de reflexão aos níveis: Descritivo, reflexivo e projetivo  

Estimular uma sensibilidade artística e pedagógica promovendo o conhecimento de 

métodos, técnicas e teorias acerca do teatro e comunidade . Prática teatral de uma 

gramatica de trabalho de corpo, voz e grupo direcionado ao 

trabalho com comunidades  Fomentar capacidades criativas de colaboração, 

autoavaliação, resolução de problemas e comunicação interpares Desenvolver um 

ambiente de aprendizagem activo, aberto, centrado no aluno. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The creative attitude of the participants is the driving force of the theater laboratory, 

so that the awareness of the creation process is fundamental, assuming that "it is living 

that we can understand" and later to make an artistic and creative transference to 

others and For communities. Parallel to theatrical laboratory work a portfolio is being 

built as an instrument of learning and reflection at levels: Descriptive, reflective and 

projective Stimulate an artistic and pedagogical sensibility promoting the knowledge 

of methods, techniques and theories about theater and community. Theatrical practice 

of a grammar of body, voice and group work directed to the 

Work with communities Foster creative collaborative skills, self-assessment, problem 

solving, and peer communication Develop an active, open, learner-centered learning 

environment. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Através de metodologias centradas nas abordagens das várias comunidades e da 

recolha de materiais dramatúrgicos como: histórias de vida, resgate de histórias da 

comunidade local, distanciada ou virtual; investigação de tema proposto pelo grupo 

verificar se os alunos são capazes de dominar formas de enquadramento e 

sequenciamento a partir de diversos indutores: objetos, som, palavras, lugares, pessoas, 

texto dramático. 

Ser capazes de construir dramaturgias interferentes a partir dos diversos grupos de 

trabalho reunindo materiais selecionados das improvisações, a partir de textos 

propostos ou de outros motes de trabalho de dinâmicas de grupo através das 

metodologias de coro e de cenas de conjunto. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Using methodologies centered approaches in the various communities and the 

collection of dramaturgical materials such as stories of life, stories of local rescue, 

distant or virtual community; research theme proposed by the group to check if 

students are able to master ways of framing and sequencing from various inducers: 

objects, sound, words, places, people, dramatic text. 

Being able to build interfering dramaturgy from the various working groups of 

materials selected improvisations from proposed texts or other motes work group 

dynamics through the methodologies and chorus scenes together 
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7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
O método de ensino e aprendizagem nesta uc prevê uma formação teórico 

prática,nunca em detrimento da necessidade uma reflexão analítica e reflexiva,deve-se 

no entanto salientar q a componente prática se revelará muito forte,já q se pretende q 

os alunos sejam capazes de integrar os domínios teóricos a partir das vivências práticas 

das situações de teatro e comunidade que lhes irão sendo propostas. 

Pretende-se igualmente q através destas práticas,o aluno adquira capacidades de 

reflexão crítica e seja capaz de se posicionar eticamente sobre o trab artístico. 

Desenvolver as competências para diagnosticar,projetar,realizar e avaliar,intervenções 

e projetos artísticos de TC. 

A avaliação é contínua e baseia-se nos seguintes parâmetros: 

Assiduidade e participação dos discentes-30% 

Domínio da gramática teatral em TC (saber saber, saber ser, saber fazer com e para as 

comunidades)-15% 

Qualidade de participação no trabalho final de TC-20% 

Portfólio do Lab-25% 

Capacidade de invest e pesquisa-10% 

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

The method of teaching & learning in this course provides a theoretical &practical 

training,never at the expense of necessity an analytical &reflective thinking,it should 

be however noted that the practical component will prove too strong,since it is 

intended that students will be able to integrate the theoretical domains from the 

practices of the theater & community(TC)situations that will be offered to them 

experiences. 

It was also expected that through these practices,students acquire critical thinking 

skills and be able to position itself ethically about the artwork. 

Develop the skills to diagnose,design,implement and evaluate interventions and artistic 

theater projects in the community. 

Assessment is continuous and is based on the following parameters: 

Attendance &participation-30% of students 

Field of TC theater grammar (know know know is,how to do with &for communities)-

15% 

Quality of participation in the final work of the CT-20% 

Portf Lab-25% of research &research capacity-10% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
As metodologias abordadas permitem aos alunos conhecer e experimentar boas 

praticas quer através de uma reflexão constante, quer de uma  investigação na área 

através de realização de práticas orientadas. 

Nesta unidade curricular pretende-se abordar as metodologias do teatro e comunidade, 

com relevância para aquelas que propõem a articulação entre uma estética cénica e 

uma pesquisa de investigação laboratorial. O Laboratório trabalha nos alunos as 

competências conceptuais e artísticas que lhes permitam desenvolver um trabalho de 

natureza artística pedagógica e processual direcionada para as diferentes 

“comunidades” entre elas: crianças, jovens, adultos, 3ªidade, grupos de risco e 

exclusão, movimentos associativos, bairros sociais, empresas. O conceito de 

comunidade é entendido sempre de forma holística e articulada. 
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8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methods discussed allow students know and experience best practices through 

either a constant reflection on, and an investigation in the area through conducting 

practical oriented. 

This course is intended to address the methodologies of the theater and community 

relevant to those who propose a scenic link between aesthetics and a survey of 

laboratory research. The Laboratory works in students the conceptual and artistic 

skills to enable them to develop a work of artistic and pedagogical procedural nature 

directed to the different "communities" among them: children, youth, adults, 3ªidade, 

risk groups and exclusion, associative movements, neighborhoods social, business. The 

concept of community is always understood in a holistic and coordinated manner. 

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

CHARACTERS MAX) 

BROOK, Peter, O Espaço Vazio. (2008 - 1ª edição portuguesa). Tradução de Rui 

Lopes. Lisboa: Orfeu Negro, 1968  

BOAL, Augusto, Jogos para Actores e não Actores, Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 1998  

BOAL, Augusto, Teatro Político e outras Poéticas Políticas, Rio de Janeiro, 

Civilização COSTA, Isabel Alves, O desejo do teatro, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2003  

COHEN, Renato, Work in progress na cena contemporânea. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1998  

GROTOWSKI, Jerzy, Para um Teatro Pobre. Tradução de Rosa Macedo e J. A. Osório 

Mateus. Lisboa: Forja, 1975  

STANISLAVSKI, Constantin, A Preparação do Actor. Tradução de Artur Ramos. 

Lisboa: Arcádia, 1970.  

SPOLIN, Viola, Improvisação para o Teatro. 4ª Edição. Tradução de Ingrid Dormien 

Koudela e Eduardo Amos. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003  

VASQUES, Eugénia, João Mota, o pedagogo teatral. Lisboa: Edições Colibri, 2006. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


