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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

5º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

5TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Realização e Actores 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Directing and Working with Actors 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Ana Luísa de Santos Bandeira Guimarães 

Aulas Teórico-práticas, 30h 

Orientação Tutorial, 10h 

Total de horas de contacto, 40h 

Trabalho individual do aluno, 35h 

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

Ana Luísa de Santos Bandeira Guimarães 

Theoretical-practical, 30h 

Tutorials, 10h 

Total contact hours, 40h 

Individual study, 35h 

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) 
O objectivo central de aprendizagem da unidade curricular Realização e Actores é o de 

dotar o aluno de realização cinematográfica de conhecimentos fundamentais acerca da 

interacção realizador-actor. 

Pretende-se que o aluno esteja apto a dirigir um actor, na articulação e perspectiva da 

sua própria experiência na área da representação. 

A partir de uma sequência de exercícios diversificados o aluno adquire as aptidões  e 

competências para lidar com novas situações dramáticas no âmbito de um trabalho em 

equipa. 

Neste sentido, o aluno deverá adquirir a competência de realizar a  análise 

dramatúrgica de um texto com o objectivo de explorar a relação texto, realizador, 

actor, de modo a produzir performances com uma forte qualidade visual. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The main learning objective of the course Realization and actors is to provide students 

with a fundamental knowledge of filmmaking about the director-actor interaction. 

It is intended that the student is able to direct an actor, and the joint perspective of his 
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own experience in the field of representation. 

From a sequence of diversified exercises the student acquires the skills and 

competencies to deal with new dramatic situations in the context of teamwork. 

In this sense, students should acquire the competence to carry out the dramaturgical 

analysis of a text with the aim of exploring the relationship between text, director, 

actor, to produce performances with a strong visual quality. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. A construção da personagem. Características. Backstory. Objectivos. 

 2. Observação. Imaginação. Memória. Concentração. 

 3. Circunstâncias. Acção. Emoção. 

 4. Espaço e Tempo. 

 5. Imagem. Sons. 

 6. Estudo da cena. Objectivos. Acção. Diálogo. Subtexto. Tempo. Ritmo. 

 7. Relação Realizador - Actor. A direcção de actores. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. The building of character. Characteristics. Backstory. Objectives. 

  2. Observation. Imagination. Memory. Concentration. 

  3. Circumstances. Action. Emotion. 

  4. Space and Time. 

  5. Picture. Sounds. 

  6. Study of the scene. Objectives. Action. Dialogue. Subtext. Time. Pace. 

  7. Relationship Director - Actor. The direction of actors. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Na primeira parte desta disciplina efectua-se um aprofundamento do trabalho técnico 

do actor e dos métodos de representação, através de exercícios, jogos, e improvisações 

nas aulas que permitem um estudo sobre a construção da personagem e as relações 

entre elas.  

 Na segunda parte da UC o leccionamento concentra-se na articulação ‘dirigir e ser 

dirigido’ a partir do trabalho sobre o monólogo e a cena. A sua análise dramatúrgica 

bem como a sua concretização através dos elementos da mise en scène, dos quais se 

destaca naturalmente o campo da representação, através do trabalho específico da 

direcção de actores. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

In the first part of this course makes it a deepening of the technical work of the actor 

and methods of representation, through exercises, games, and improvisation classes 

that allow a study on the construction of the character and the relationships between 

them. 

  In the second part of the UC leccionamento focuses on articulation 'driving and 

driven' from the work on the monologue and scene. His dramaturgical analysis and its 

implementation through the elements of the mise en scène, which naturally highlights 

the field of representation, through specific work of directing actors 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Privilegia aulas com uma dimensão prática muito importante, que se organiza a partir 

de uma série de exercícios/jogos teatrais que funcionam como elementos de 

aprendizagem da linguagem dramática, permitindo aos alunos apropriarem-se de 
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conceitos teatrais através de uma interacção activa, espontânea e verdadeira e levando-

os a desenvolver aptidões e competências expressivas e comunicativas necessárias à 

representação. 

Estes jogos e improvisações permitem ensinar as técnicas teatrais através de uma 

absorção organica funcionando como estimulo de ações criadoras. Proporcionam, ao 

aluno, um espaço de comunicação e experienciação, bem como de experimentação e 

criatividade. 

O campo de lecionamento que aborda a relação entre realizador e ator é estudado 

através de exercícios que incluem, a apresentação de monólogo, a construção de 

personagens a partir de narrativas que são criadas e desenvolvidas pelos alunos, e 

direção de cenas existentes, teatrais ou cinematográficas. 

 

(continua no nº 10) 

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

The methodology of the course focuses Actors Implementation and lessons with a very 

important practical dimension,which is organized as a series of exercises/theater 

games that function as elements of dramatic language learning, allowing students to 

take ownership is theatrical concepts by an active,spontaneous and true and leading 

them to develop skills and expressive and communicative skills necessary for the 

interaction representation. 

These games and improvisations allow teach theater techniques through an organic 

absorption functioning as stimulation of creative actions.Provide to the student,a 

space for communication and experiencing, as well as experimentation and creativity. 

The field leccionamento that addresses the relationship between director and actor is 

studied through exercises that include the presentation of monologue,building 

characters from narratives that are created and developed by students,and direction of 

existing scenes,theatrical or cinematographic. 

(see # 10) 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia desta disciplina tem como objectivo a criação de um espaço de 

aprendizagem, reflexão e prática do trabalho da mise en scène e em particular do 

trabalho de representação e direcção de actores. 

Os alunos realizam uma série de exercícios, jogos teatrais e improvisações em que 

aprofundam o trabalho de construção da personagem, circunstâncias dadas, acção e 

emoção  e estudo da cena, nomeadamente, objectivo, diálogo, subtexto, tempo e ritmo.  

Pretende-se que o aluno esteja apto a ajudar os actores a representarem juntos, que 

eleve o nível da representação e que produza performances vivas, verdadeiras e com 

forte qualidade visual. 

O trabalho conclui-se com apresentações públicas de monólogos e cenas interpretadas 

e dirigidas pelos alunos  em palco ou filme. 

Pretende-se assim que o aluno faça também uma reflexão crítica sobre o confronto do 

seu trabalho com o público. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology of this course aims to create a space for learning, reflection and 

work practice of mise en scène and in particular the work of representation and 

direction of actors. 
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Students perform a series of exercises, theater games and improvisations that expand 

on the work of building the character, given circumstances, action and emotion and 

scene study, namely, objective, dialogue, subtext, time and pace. 

It is intended that the student is able to help the actors to pose together, that raises the 

level of representation that produces vivid, true and strong visual quality 

performances. 

The work concludes with public performances of monologues and performed and 

directed by students on stage or film scenes. 

It is thus intended that the student will also make a critical reflection on the clash of 

their work with the public. 

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

CHARACTERS MAX) 

Artaud, Antonin - O Teatro e o seu Duplo, Fenda, 2000. 

Bénard da Costa -  Muito de lá de casa,  Assírio e Alvim, 2007. 

Boal, Augusto -  Games for Actors and Non- Actors, Routlege, 2002. 

Brecht, Bertolt -  Estudos sobre o Teatro, Portugália Editora, Lisboa, 1957. 

Carney, Ray - Cassavetes on Cassevetes, Faber & Faber, London, 2001. 

Graig, Gordon -  Da Arte do Teatro, Editora Arcádia, Lisboa, 1963. 

Homero - Ilíada, Livros Cotovia, Lisboa 2005. 

              - Odisseia, Livros Cotovia, Lisboa, 2003. 

Mamet, David - True and False, Heresy and Common Sense for the Actor, Faber & 

Faber, 1997 

Rabiger, Michael - Directing - Film Thecniques and Aesthetics, Focal Press,1997. 

Ray, Nick - Action - Sur lá Direction des Acteurs, Yellow Now, FEMIS, 1992. 

Stella, Adler - The thecnique of Acting, Bantam,1990 

10. OBSERVAÇÕES 
(continuação do nº 7) 

 

O espaço de tutoria desta disciplina é vocacionado para um lecionamento de apoio, 

análise e discussão dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos relativos à sua avaliação. 

 

A avaliação da disciplina será constituída por três componentes: 

Assiduidade, participação, exercícios individuais e de grupo 

realizados na aula. 

Trabalho I 

Trabalho II 

10. GENERAL REMARKS 

(continuation of # 7) 

 

The space tutoring this course is suitable for a support, analysis and discussion of the 

work developed by the students concerning their evaluation. 

 

The evaluation of the course will consist of three components: 

Attendance, participation, individual and group exercises 

performed in class. 

Work I 

work II 

 


