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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 

Projeto de Artes Performativas 

1. CURRICULAR UNIT - 16 ECTS CREDITS 

Performative arts project 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Diogo Alexandre Marques Fontes Bento, 6 horas semanais 

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

Diogo Alexandre Marques Fontes Bento (6 hours a week) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Maria Repas Gonçalves (3 horas letivas semanais); 
Ciro Luca (3 horas semanais); 
Armando Nascimento Rosa (3 horas semanais)  

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

Maria Repas Gonçalves (3 hours a week); 

Ciro Luca (3 hours a week); 

Armando Nascimento Rosa (3 hours a week)  

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O objetivo desta unidade curricular é facultar ao discente as competências (técnicas e 
estéticas) que lhe permitam abordar o trabalho em teatro, profissionalmente, no âmbito 
da criação artística, assente na autonomia. Os conceitos e as técnicas são definidos com 
base na prática teatral, propondo-se a definição, planificação, criação e execução de 
um projeto em grupo ou individual a apresentar publicamente. 
Este projeto visa confrontar o discente com o trabalho profissional 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 goal of this curricular unit is to continue to render the students the skills 

(technical and aesthetic) that enable him to approach the performative work 

professionally, in what concerns artistic creation in a progressive autonomy. The 

concepts and the techniques are defined regarding theatrical practice. Students are 

expected to do the definition, the planning, the creation and the execution of a project. 

This project aims to confront the students with professional work and to stimulate the 

maturation of a personal artistic discourse. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
O projeto será apresentado por cada grupo de discentes a partir de uma proposta/tema 
comum definida pelos próprios, numa base de autonomia e responsabilização em todas 
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as etapas previstas. A responsabilidade do projeto caberá, sempre, ao grupo de 
discentes proponentes do projeto. Os discentes deverão discutir e decidir, com o 
acompanhamento dos docentes, as diferentes etapas previstas, numa estratégia 
pedagógica e artística que visa consolidar a sua própria singularidade. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The project will be presented by each group of students from a theme defined by the 

students themselves, on a basis of autonomy and accountability in all the planned 

stages. The responsibility of the project will always rest with the group of proponent 

students of the project. The students should discuss and decide, with the 

accompaniment of the teachers, the different stages planned, in a pedagogical and 

artistic strategy that aims to consolidate their own singularity. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A unidade curricular funciona como ateliê ou oficina prática em ambiente de criação 
teatral, sendo importante o grau de autonomia de cada discente de forma a que cada um 
possa encontrar as suas próprias respostas à singularidade que, necessariamente, 
deverão resultar das suas escolhas estéticas. 
As atividades descritas em “Objetivos” e em “Conteúdos Programáticos” têm um 
valor, sobretudo, de consolidação e aprofundamento, a saber: do ambiente, ritmo e 
formas de trabalho teatral, à pormenorização psico-física do treino, às técnicas que o 
ccurricularonstituem e à sua relação com o pensamento contemporâneo. Cada discente 
é confrontando com uma situação de natureza profissional em que terá que colocar em 
prática o que aprendeu de uma forma autónoma e consistente do ponto de vista técnico 
e artístico. A análise e discussão do trabalho desenvolvido em cada projeto, bem como 
do seu registo documental, são parte integrante dos conteúdos programáticos da uc.    

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The curricular unit functions as practical workshop in a theatrical creation 

environment, being important the degree of autonomy of each student so that each one 

can find their own answers to the singularity that, necessarily, should result from their 

aesthetic choices. 

The activities described in "Learning Objectives" and "Syllabus" have a value, above 

all, of consolidation of some isues, such as: the environment, rhythm and forms of 

theatrical work, the psycho-physical detail of the training, the techniques that 

constitute it and its relation to contemporary thought. Each student is confronted with 

a situation of a professional nature in which she/he will have to put into practice what 

has been learned in an autonomous and consistent way from a technical and artistic 

point of view. The analysis and discussion of the work carried out in each project, as 

well as its documentary record, are an integral part of the programmatic contents of 

the curricular unit. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A unidade curricular funciona como uma oficina de desenvolvimento de objetos de 
arte teatral com caráter profissional a serem apresentados publicamente. Os docentes 
utilizarão a sua experiência artística e pedagógica no acompanhamento e avaliação 
regular dos projetos, focando-se nas necessidades específicas e na evolução de cada 
aluno.  A sua metodologia centra-se no levantamento de questões sobre aspetos 
decorrentes da evolução do processo de criação artística, procurando que o aluno 
encontre as soluções mais adequadas para os diferentes problemas que venham a 



 

3/4 
 

colocar-se. A avaliação, contínua, depende do grau de implicação de cada discente nos 
diferentes aspetos que constituem o desenvolvimento do projeto, do grau de 
competências que nele adquiriu, bem como das responsabilidades que assumiu. 

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

The curricular unit functions as a workshop for the development of professional 

theatrical objects to be presented publicly. Teachers will use their artistic and 

pedagogical experience in the regular monitoring and evaluation, focusing on the 

specific needs and evolution of each student. Its methodology focuses on raising 

questions about aspects arising from the evolution of the process of artistic creation, 

seeking that the student find the most appropriate solutions to the different problems 

that come up. The continuous evaluation depends on the degree of involvement of each 

student in the different aspects that constitute the development of the project, the 

degree of competences acquired in it and the responsibilities she/he had 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 o acompanhamento e avaliação 
crítica de cada projeto. Este acompanhamento deve alargar o horizonte técnico, 
estético e intelectual do discente de forma a que a consolidação da sua prática seja 
acompanhada de uma consciência crítica aprofundada. 
A experiência imersiva em ambiente de criação teatral, a concentração nas diferentes 
etapas a ultrapassar (conceção, ensaio, criação, apresentação), a procura, em equipa 
(com discentes e colegas), das soluções mais adequadas aos problemas suscitados pelo 
projeto, são outros traços definidores da unidade curricular. 
O trabalho de ensaio articula as horas de contacto direto com os docentes de uma 
forma dinâmica que deve ser definida em função da progressão natural do trabalho. 
Isto significa que, pela matriz programática definida, o ritmo de evolução e 
acompanhamento de cada etapa, por parte dos docentes, está condicionada pela 
natureza volátil do trabalho de criação, desenvolvido por cada discente, e pelo cuidado 
a ter no acompanhamento, que lhe é devido, na sua maturação. O trabalho de ensaio 
deverá ocorrer em espaços propostos pelos discentes e autorizados pela ESTC. Nesta 
medida, os docentes acompanharão in loco a evolução de cada discente. 
Dada a natureza do processo artístico anteriormente expressa, devem os discentes estar 
abertos e disponíveis para alterações, mudanças, ruturas, que fazem parte natural da 
demanda artística, de forma a que cada um, e todos, se reconheça(m) implicado(s) nos 
procedimentos decorrentes dos calendários e de outras determinações de caráter 
logístico-administrativo. Igualmente se procura sensibilizar para a necessidade do 
compromisso a nível do trabalho coletivo, uma vez que as sinergias resultantes da 
dinâmica intersubjetiva são fundamentais para a evolução de cada discente. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

As a place of convergence of the various theoretical and practical knowledge provided 

by the course, the curricular unit uses as a methodology the monitoring and critical 

evaluation of each project. This monitoring should extend the technical, aesthetic and 

intellectual horizon of the student so that the consolidation of their practice is 

accompanied by a critical awareness. 

The immersive experience in the theatrical creation environment, the concentration in 

the different stages (design, essay, creation, presentation), the search (with students 
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and colleagues) of the most appropriate solutions to the problems raised by the project 

are other defining traits of the curricular unit. 

The work articulates the hours of direct contact with the teachers in a dynamic way 

that must be defined in function of the natural progression of each project. This means 

that, through the defined programmatic matrix, the pace of evolution and follow-up of 

each stage by teachers is conditioned by the nature of the creative work developed by 

each student. The work should take place in spaces proposed by the students and 

authorized by the ESTC. In this measure, the teachers will follow in loco the evolution 

of each student. 

Given the nature of the artistic process previously expressed, students should be open 

and available for changes and breaks. It is also sought to raise awareness of the need 

for collective work commitment, since the synergies resulting from intersubjective 

dynamics are fundamental for the evolution of each artist. 

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

CHARACTERS MAX) 

ARISTÓTELES.1986.Poética. Tradução,prefácio,introdução, comentários de Eudoro 
de Sousa. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986. 
BROOK, Peter. O espaço vazio. Tradução de Rui Lopes. Lisboa: Orfeu Negro, 2008. 
BUTLER, Judith. Problemas de género. Tradução de Nuno Quintas. Lisboa: Orfeu 
Negro, 2017. 
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Marta Lança. Lisboa: 
Antígona, 2014. 
PRECIADO, Paul B. Manifesto contrassexual. Tradução de Helena Lopes Braga, 
Pedro Feijó e Daniel Lourenço. Lisboa: edições unipop. 2015. 
SERPA, Luís (org.). Je est un autre. Lisboa: Galeria cómicos/ Luís Serpa editores, 
1990. 
VIEIRA MENDES, José Maria. 2016. Uma coisa não é outra coisa. Lisboa: Edições 
Cotovia. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


