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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 7 

Linguagens da Encenação 

1. CURRICULAR UNIT - 7 ECTS CREDITS 

Theatre Direction Concepts 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
David João Neves Antunes, 3 horas (3 x 8) 24 horas (módulo 2) 

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

David João Neves Antunes, 3 hours (3 x 8) 24 hours (module 2). 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Armando Nascimento Rosa, 3 horas (3 x 7) 21 horas (módulo 1) 

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

Armando Rodrigues do Nascimento Correia Rosa (3x7) 21 hours (module 1) 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O objectivo essencial desta unidade curricular é problematizar o conceito de encenação 
e introduzir os alunos a problemas teórico-artísticos essenciais que inauguraram 
determinadas orientações daquilo que pode ser designado por ‘linguagens de 
encenação’. 
Pretende-se ainda que o aluno realize um trabalho de investigação subordinado ao tema 
‘Linguagens de encenação em Portugal’. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The key objective of this seminar is to discuss the concept of staging and introduce 

students to key theoretical and artistic problems that inaugurated certain guidelines of 

what can be termed 'staging languages'. 

It is also intended that students undertake a research project under the theme 'staging 

languages in Portugal'. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1º módulo tem por objetivo promover e aprofundar a capacidade analítica e crítica dos 
mestrandos face ao fenómeno cénico, traduzido em espetáculo. 
Neste momento do seu percurso de formação, o mestrando deverá mostrar-se um 
espetador especializado, evidenciando aptidões em desenvolver discursos, 
interrogações, e leituras críticas perante os mais variados tipos de espetáculo teatral. 
Deste modo, este módulo de análise (técnica e estética) de espetáculos constitui-se a 
partir de um programa de deslocações regulares a espetáculos de teatro, previamente 
calendarizado. 
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2º módulo, são lidos textos de teatro e textos sobre teatro em que o teatro e a questão 
da encenação se constituem como matéria dramatúrgica. Aspectos a tratar. 
1. 
Texto, Problemas da Linguagem, Escrita cénica. 
Encenação, Dramaturgia, Sentido. 
Encenador, Cena. 
Espaço. 
Actor, Personagem. 
2. 
Teatro da Crueldade. 
Teatro Épico. 
Performance. 
Pós-modernismo. 
Pós-dramático. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1st module aims to promote and develop the analytical and critical capacity of MA 

students towards the staged event, translated into spectacle/performance. 

At this point of his/her training route, the graduate student should demonstrate 

specialized skills in developing speeches, questions, and critical readings before all 

kinds of stage performance. Thus, this module consists in an analysis (both technical 

and aesthetic) of theatre shows based upon a previously scheduled program of regular 

visits to theatre performances. 

2nd module includes the reading of theatre texts and texts on theatre where theatre  

and the matter of staging are constituted as dramaturgical matters to be studied. 

Aspects to be addressed. 

1. 

Text, Problems of Language, Writing for the stage. 

Acting, playwriting, direction. 

Director, theatre scene. 

Space. 

Actor, Character. 

2. 

Theatre of Cruelty. 

Epic Theater. 

Performance. 

Postmodernism. 

Post-dramatic. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Os conteúdos programáticos apresentam e preveem o tratamento de conceitos 
determinantes no âmbito não apenas de elementos fundamentais na compreensão e 
prática da encenação (1), mas também o enquadramento teórico da encenação em 
despectivas de teatro e arte que configuram linguagens distintas e fundadoras (2). 
A componente de assistência e discussão de espetáculos é essencial na determinação e 
identificação de linhas condutoras da cena na contemporaneidade e de procedimentos 
que configuram opções estéticas identificáveis. 
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6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The present syllabus provide and preview the study of concepts in determining not only 

the key elements in understanding and practice of theatre staging (1), but also the 

theoretical framework of the prospect of staging theatre as an art which implicates 

distinct and founding languages(2). 

The component of attending and discuss live theatre performances is essential in 

determining conductive lines for the contemporary theatre scene and identifiable 

aesthetic procedures that configure traceable options. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
1º módulo: o processo de avaliação é contínuo e assenta sobre os seguintes parâmetros: 
assiduidade e assistência aos espetáculos/eventos cénicos selecionados, participação e 
demonstração de aptidões críticas, produção de trabalhos pontuais solicitados, 
realização de leituras extra-aula, apresentação pública de trabalhos individuais e/ou de 
responsabilidade grupal. 
2º módulo: Aulas expositivas e de debate assentes numa metodologia de close reading 
dos textos presentes na bibliografia. Trabalho de investigação realizado pelo aluno, 
subordinado ao tema Linguagens da Encenação em Portugal e assente na realização de 
uma entrevista, a publicar na Plataforma multimédia do CIAC. 
Assiduidade e participação; 
Ensaio (3pp); 
Trabalho de investigação. 

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

Module 1: the evaluation process is ongoing and is based on the following parameters: 

attendance and assistance to theatre performances / scenic selected events, 

participation and demonstration of critical skills, readings  outside the classroom, 

presentation of written individual (or collective shared) papers. 

Module 2: expository and discussion based on a methodology of close reading of the 

texts presented in the bibliography. Research work done by the student on the subject 

of languages of staging in Portugal, developed from an interview, to be published in 

the CIAC multimedia platform. 

Attendance and participation; 

Essay (3pp); 

Research work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
As metodologias de ensino asseguram o cumprimento dos objetivo que presidem à 
unidade curricular, uma vez que favorecem uma despectiva de introdução e verificação 
de conceitos e problemas a partir de um conhecimento de textos fundadores, onde 
esses conceitos e problemas assumem especial expressão, e da verificação da sua 
potencial operatividade em realizações cénicas concretas. Por outro lado, a 
componente de investigação associada à realização de um trabalho sobre um 
encenador, coreógrafo, performer ou artista, permite a criação e um contexto de 
aplicação do vocabulário e uma oportunidade de confronto com uma determinada 
linguagem ou orientação que resulta sobretudo de um conhecimento prático. 
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8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Teaching methodologies ensure fulfillment of the goal underpinning the seminar, 

because it favors a perspective of introduction and verification of concepts and 

problems from a knowledge of founding texts, where these concepts and problems 

assume a particular expression, as well as the verification of its potential operability 

in scenic concrete achievements. On the other hand, the component associated with 

developing a research on a stage director (choreographer, performer or artist) 

enables the creation and implementation of a context of vocabulary and an opportunity 

to confront a particular language or orientation that results primarily from a practical 

knowledge. 

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

CHARACTERS MAX) 

ARTAUD, Antonin (1938) «O teatro e a peste»; «A metafísica e a encenação», in O 
Teatro e o seu Duplo, Lisboa: Fenda edições, 1996, 17-46.  
BECKETT, Samuel (1957) Fim de Festa, in Teatro de Samuel Beckett, Lisboa: 
Arcádia, s/d, 151-217. [3]  
COUNSELL, Colin, Signs of Performance. An Introduction to twentieth-century 
Theatre. London/New York: Routledge, 1996. 
BRECHT, Bertolt (1939-1955) A Compra do Latão, Lisboa: Vega, 1999.[4] 
LEHMAN, Hans-Thies (2001) Post Dramatic Theatre, London: Routledge, 2006. 
PAVIS, Patrice. A Análise dos Espetáculos. Teatro, Mímica, Dança, Dança-Teatro, 
Cinema. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
PIRANDELLO, Luigi  [1921] Seis Personagens À Procura de um Autor, in Pirandello 
– Do Teatro no Teatro, São Paulo: Editora Perspectiva, 1999, 179-239. 
RANCIÉRE, Jacques. O espectador emancipado.  Lisboa: Orfeu Negro, 2010. 
RYNGAERT, Jean-Pierre. Ler o Teatro Contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 
1998.  
VASQUES, Eugénia. O Que é Teatro. Lisboa: Quimera, 2003. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


