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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 16 

Laboratório de Teatro e Comunidade II 

1. CURRICULAR UNIT - 16 ECTS CREDITS 

Laboratory of Theatre and Community II 

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 per 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) 
Capacidade de desenhar  realizar e avaliar projetos em Teatro e  Comunidade. 
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 
necessária que assiste ao processo criativo, proporcionando experiências de pluralidade 
e diversidade nos domínios éticos, estéticos e poéticos. O curso tem como referencial 
teórico uma reflexão aprofundada em torno das ideias e das práticas artísticas e  cívicas 
contemporâneas. É tarefa decisiva o incentivo à constituição de percursos individuais, 
que permitirão aos mestrandos desenvolver várias linhas de Acão em Teatro e 
Comunidade. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Ability to design perform and evaluate projects in Theater and Community. 

This branch of ESTC masters in particular the artistic dimension as well as theatrical 

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

the community. Communities are simultaneously the necessary purpose and condition 

that assists the creative process, providing experiences of plurality and diversity in 

ethical, aesthetic and poetic domains. The course has as theoretical reference an in-

depth reflection on contemporary artistic and civic ideas and practices. It is a decisive 

task to encourage the formation of individual courses, which will allow the masters to 

develop several lines of action in Theater and Community.  
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Metodologia de trabalho de projeto aplicada ao Teatro e Comunidade Desenho, 
planificação e apresentação dos projetos. Cada aluno, ou grupo de alunos, deverá 
apresentar o projeto a desenvolver. 
Acompanhamento da execução dos projetos nas diversas comunidades escolhidas 
pelos alunos. 
Visionamento das apresentações finas, aulas abertas ou sessões públicas. (Em horário a 
combinar com os alunos, de acordo com a calendarização de cada um dos projetos). 
Todos os alunos deverão assistir ao trabalho dos colegas Os alunos serão convidados a 
assistir a espetáculos/aulas/debates que se entendam pertinentes para a compreensão e 
aprofundamento das matérias seccionadas. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Work methodology applied to the Theatre and Community Design, planning and 

presentation of design projects. Each student or group of students will present the 

project to develop. 

Monitoring the implementation of projects chosen by the students in the various 

communities. 

Viewing of fine performances, open workshops and public sessions. (In time to be 

arranged with students, according to the schedule of each project). All students must 

attend to the work of fellow students will be invited to attend performances / lectures / 

debates circumstances deemed relevant for understanding and deepening of sectioned 

material. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Através do trabalho de estágio e projetos pela sua capacidade demostrada por os alunos 
de fomentar um sentimento de autoria na realização dos projetos e atividades de teatro 
e comunidade, escolhendo diferentes estratégias e trabalhando várias soluções, 
integrando as diferentes linguagens artísticas. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Through the internship work and projects for their demonstrated by students to foster a 

sense of authorship in the realization of projects and theater and community activities, 

choosing different strategies and working several solutions, integrating the different 

artistic languages capability. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Exposição oral dos conteúdos principais; - Leitura, análise e discussão de textos 
académicos, jornalísticos e outros, relativos aos diferentes pontos do programa; - 
Apresentação audiovisual de conferências, espetáculos, filmes ou outras obras de arte 
que provoquem discussões sobre os conteúdos abordados. 
Estudos de caso, relacionados com as matérias seccionadas; 
O projeto a desenvolver deverá integrar alguns dos temas trabalhados durante o 
Laboratório Teatro e Comunidade I e as experiências profissionais e artísticas de cada 
aluno, numa prespectiva laboratorial e de investigação. 
Método de Avaliação: Assiduidade e participação dos discentes – 15%  
Conceção e elaboração de um projeto de Teatro na Comunidade – 25% Apresentação 
do projeto – 15%  
Trabalho prático a partir do projeto apresentado. Realização de uns projetos teórico-
práticos. – 30% 
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 Ensaio a partir do trabalho prático – 15% 

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

Oral presentation of the main content; - Reading, analysis and discussion of academic, 

journalistic and other texts related to different aspects of the program; - Presentation 

of audiovisual lectures, performances, films or other works of art that provoke 

discussions about the content covered; 

Case studies related to the sectioned material; 

The project should include developing some of the themes discussed during the 

Community Theatre Lab and I and the professional and artistic experiences for each 

student, a laboratory perspective and research. 

Method of Assessment: Attendance and participation of students - 15% 

Design and development of a project of the Community Theatre - 25% Presentation of 

the project - 15% 

Practical work from the project presented. Realization of a theoretical and practical 

projects. - 30% 

Essay from the practical work - 15% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Estas metodologias pretendem que os alunos tenham capacidade de realizar e 
fundamentar a importância do desenvolvimento de projetos artísticos em contextos 
comunitários diversos. 
Desenvolver a capacidade de elaboração e realização de práticas fundamentadas que 
sejam capazes de estimular a capacidade de análise crítica de projetos artísticos em 
contexto comunitário. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

These methodologies aim to give students the ability to achieve and substantiate the 

importance of the development of artistic projects in diverse community settings.  

Develop the ability to formulate and conduct practices grounded they are able to 

stimulate the capacity for critical analysis of artistic projects in a community context 

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

CHARACTERS MAX) 

AGAMBEN,Giorgio,A Comunidade que Vem,Lx,Presença,1993,ISBN 9722316672. 
BOAL,Augusto,Jogos para Atores e não Atores, R Janeiro,Civilização Brasileira,1998. 
BOAL,Augusto,Teatro Político e outras Poéticas Políticas,R Janeiro,Civilização 
Brasileira,1983. 
BOON,Richard e PLASTON,Jane,Theatre & Empowerment–Community Drama on 
the World Stage,U Kingdom,Cambridge Univ Press,2005,ISBN 0-521-81729-3. 
COHEN,Anthony,The Symbolic Construction of Community,London &N 
Y,Routledge,1985. 
COSTA,Isabel Alves,O desejo do teatro,Lx,Fund Calouste Gulbenkian,2003. 
COSTA,Isabel Alves e GUIMARÃES,Regina (dir),Teatros do Outro,Porto,Edições 
Afrontamento,2001,ISBN 0-415-19031-2. 
CRUZ,Jan Cohen,Engaging Performance,theatre as call & response,USA 
&Canada,Routledge,2010,ISBN 978-0-415-47214-2. 
ERVEN,Eugene Van,Community Theatre–Global Perspectives,London &N 
Y,Routledge,001,ISBN 0–415–19031-2. 
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GOLDBERG,RoseLee,A arte da Performance:Do futurismo ao Presente,Lx,Edições 
Orfeu Negro,2007.KERSHAW,Baz,The Politics of Perf….. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


