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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 

Teatro e Comunidade I 

1. CURRICULAR UNIT - 7 ECTS CREDITS 

Theatre and Community I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Maria Eugénia Miranda Afonso Vasques; 3 horas semanais X 15 sessões= 45 h 
contacto 

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

Maria Eugénia Miranda Afonso Vasques – 3h/per week x15sessions = 45 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) 
Objectivos Reconhecer as grandes linhas estéticas do teatro da contemporaneidade, 
valorizando as linhas fundadas numa ideia antropológica de 
«formação»/educação/teatro/«comunidade». 
Competências: 
Desenvolver capacidades de carácter reflexivo e metodológico no âmbito da teorização 
na formação em teatro. 
 
Identificar a emergência de novas tendências teatrais de teor pedagógico-teatral e 
comunitário lato senso. 
 
Fazer investigação no terreno. 
Transmitir formação por meio de metodologias de teatro. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The main objective of this course is the introduction to contemporary theatre, mainly 

those based on Community, and provide all different students with the necessary skills 

on academic work in the field of theatre investigation, anthropology, processing of 

information and the writing of a thesis. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. Experiências de pedagogia teatral no cerne da criação teatral contemporânea: 
de Dalcroze aos «neoplatonistas»; 
2. A vocação antropocêntrica do teatro e a criação de centros de formação teatral;  
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3. Teatros «alternativos»: «público» ou «comunidade»? 
4. Aproximação ao estudo de «caso». 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1.  

Characterization of Theatre methodologies; Practice-based research; Practice-led 

research. 

Thesis; 

Curricular apprenticeship and Report; 

Project (Art work and Report). 

2. Methods and Investigation Techniques 

What is to investigate in the arts? 

Gathering of basic data; skills; 

Technique of citation; 

Bibliographies: MLA and APA systems: 

The Internet. 

3. Writing techniques: Theme, Planning and Structure. 

Methodology and foundations. Basic text processing skills. Text, images. Annexes. 

Extension and adequacy. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Tratando-se de um Unidade Curricular assente no objectivo nuclear do reconhecimento 
das grandes linhas teatrais da contemporaneidade, mas eminentemente aquelas que 
valorizam linhas centradas numa ideia antropológica de 
«formação»/educação/teatro/«comunidade», compreende-se que a orientação 
programática – em permanente evolução consoante os ecos recolhidos, nacional e 
internacionalmente, em cada temporada teatral – seja balizada por conceitos oriundos 
do «teatro de arte» e, mais latamente, pela criação cénica cujos objectivos sejam 
«políticos» e comunitários. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The program contents assure the fulfilment of the learning objectives planned for all 

the above shown subjects. 

Each student is led to search in a specific way according to his or her subject matter 

and artistic and or pedagogic purpose 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia privilegiada neste Seminário é mista, isto é, baseia-se no método 
expositivo, em simpósios e na discussão dos trabalhos de investigação individuais – 
tipologizados em categorias diferenciadas: Fichas de Leitura, Fichas de Conceito e 
Fichas de Reflexão. 
Para os estudantes em avaliação contínua, esta baseia-se nos seguintes parâmetros: 
assiduidade, participação, produção de trabalhos e, pelo menos, um trabalho escrito 
individual.  
As outras modalidades de avaliação previstas são estabelecidas mormente no que diz 
respeito à adaptação dos trabalhos abaixo designados por «Fichas». 
Testes/frequências, questionários de aula/quizz ou trabalhos individuais ou grupais de 
recurso podem ser solicitados aos estudantes sempre que se verifique desequilíbrio 
entre o andamento do processo e a prestação dos estudantes. 
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7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The main methodology is of mixed approach, i. e., exposition method and discussion 

and debate on individual and group works. The assignments proposed to students are 

organized into 3 categories: Reading Files, Concept Files and Reflection Files. 

For continuous evaluation system students, the evaluation is based in assiduity, 

participation, presentation of papers (Files) and, at least, one more written 

assignment. 

For the other kinds of evaluation, other modalities of work can be tests, quizzes, or 

even individual essays. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Dada a natureza do curso e do seu público-alvo, isto é artistas e formadores 
profissionais, os métodos de ensino e as modalidades de avaliação são muito flexíveis 
e estruturadas para permitir a adaptação dos trabalhos abaixo designados por «Fichas», 
base do trabalho individual de sistematização dos conceitos adquiridos.  

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Due to the nature of the course and of its target student, i. e., artists, educators and 

trainers, the teaching methods and forms of evaluation are quite flexible and thougt to 

allow the adaptation of the method Reading Files, Concept Files and Reflection Files, 

which is in the base of individual systematization of learned concepts. 

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

CHARACTERS MAX) 

AAVV, “Les Penseurs de l’enseignement de Grotowski à Gabily”,Alternatives 
théâtrales [Bruxelas], 2000, nº 70-71, pp.2-123. 
Barba, E., N. S. ,A Dictionary of Theatre Anthropology:The Secret Art of the 
Performer, London, Routledge. Reprinted1999. 
Lupo, Stéphanie, Anatoli Vassiliev: "Au coeur de la pédagogie théâtrale: rigueur et 
anarchie",Vic la Gardiole, L’Entretemps, 2006. 
Machado,Fernando Augusto, Almeida Garrett e a In trodução do Pensamento 
Educacional de Rousseau em Portugal,Porto,Asa, 1993. 
McCullough,Christopher,ed.,Theatre Praxis:Teaching Drama Trough Practice, New 
York/St.Martin’Press. 1999. 
Vasques, Eugénia,O Que É Teatro, Lisboa, Quimera, 2003 
João Mota,O Pedagogo Teatral (Metodologia e Criação), Lisboa,Colibri/IPL, 2006. 
«Um Caso de Teatro Político: O“Teatro de Ambiente” de O bando»,Teatro Bando: 
Aspetos e Reflexos de um Trajeto, Palmela,Bando,pp.124-134, 2009.  
“O Oikos d’O Bando: Da Comunidade ao Ambiente Do Outro Lado |Portugal| 
Quadrienal de Praga 2, pp. 76-79. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


