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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Representação de Actores 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Acting for Film 

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) 
A UC Representação de Actores tem como objectivo central de aprendizagem dotar os 
alunos duma primeira experiência do que é viver a circunstância de se ser actor. 
Neste sentido, procura-se que o aluno faça uma primeira abordagem à natureza técnica 
da representação privilegiando-se a perspectiva do Método de Stanislavsky e a escola 
americana do Actor’s Studio. 
A aprendizagem é feita através da prática de exercícos/jogos teatrais apoiada em 
leccionamento teórico que deverá permitir ao aluno atingir a capacidade de explorar e 
criar uma personagem. 
Pretende-se por fim que o aluno seja mais tarde capaz de ter a aptidão de representar 
uma personagem face a uma cena originária dum texto de um dramaturgo consagrado. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The UC Representing Actors central aim of learning provide students a first 

experience of what it is to live the fact of being an actor. 

In this sense, if you want the student to make a first approach to the technical nature of 

the representation privileging the perspective of the Stanislavsky method and the 
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American school of the Actor's Studio. 

Learning is done through the practice of exercícos / theater games supported by 

theoretical leccionamento that should enable the student to attain the ability to explore 

and create a character. 

It is intended that eventually the student is later able to have the ability to represent a 

character in the face of an originary scene of a text from an established playwright 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. A natureza técnica da representação. 
2. Introdução ao " Método" -  Stanislavsky e a escola americana. 
3. Energia, tensão, relaxamento e concentração. 
4. Memória dos sentidos. Memória emocional. 
5. A construção da personagem. 
6. Estudo da cena. Escolhas. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. The technical nature of representation. 

2. Introduction to "Method" - Stanislavsky and the American school. 

3. Energy, tension, relaxation and concentration. 

4. Remembrance of senses. Emotional memory. 

5. Building a Character. 

6. Study of the scene. Choices. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Ao privilegiar uma introdução à experiência da representação através dos princípios do 
Método de Stanislavsky e da escola americana do Actor’s Studio a uc fá-lo através do 
veículo de um conjunto de exercícios que permitem ao aluno uma experiência e 
relação com o seu corpo como realidade expressiva. 
Assim se destacam os aspetos de relaxamento com vista a libertar as tensões e deixar 
fluir a energia necessária e certa para executar as ações propostas com capacidade de 
expressão. Salienta-se ainda o trabalho sobre a capacidade de foco, concentração e 
atenção. 
O programa inclui exercícios de memória sensorial e memória emocional que visam 
desenvolver a memória e que fornecem um melhor conhecimento da vida física e 
psíquica do ator. 
A última parte dedica-se à vivência do trabalho de construção de uma personagem. 
Através de exercícios de improvisação ligados ao desenvolvimento de uma situação, e 
através de exercícios individuais com ‘escolhas’ que são fornecidas ao aluno. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

By focusing an introduction to the experience of representation through the principles 

of method Stanislavsky and American School Actor's Studio the course does so through 

the vehicle of a set of exercises that allow students to experience and relationship with 

your body as reality expressive. 

Thus highlight the aspects of relaxation in order to release tension and let the energy 

flow necessary and right to perform the proposed actions with self-expression. Note 

also working on the ability to focus, concentration and attention. 

The program includes exercises sense memory and emotional memory that aim to 

develop memory and provide a better understanding of the physical and psychic life of 

the actor. 
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The last part is dedicated to the experience of the work of building a character. By  

improvisation exercises linked to the development of a situation, and individual 

workouts with 'choices' that are provided to the student 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia desta unidade curricular tem por objectivo criar um espaço de 
aprendizagem, reflexão e prática sobre o trabalho do actor que permita ao aluno de 
realização ter um entendimento mais profundo das questões e problemas ligados à área 
da representação. 
Pretende-se que o aluno experiêncie os processos do actor - mental, fisíco, intelectual e 
emocional. Que compreenda como a vida interior de um personagem é criada e como é 
expressa em termos físicos e técnicos, que viva o "Aqui e Agora" estando presente no 
momento, reagindo e adaptando-se ao outro, fazendo a vida fluir em palco. 
É neste sentido, que se adoptou o princípio dum prática intensa no decurso da UC por 
forma a que cada aluno faça uma experiência direta e pessoal do campo de trabalho 
dos seus futuros atores. 

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

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

practice on the work of the actor that allows the student achievement have a deeper 

understanding of the issues and problems related to the area of representation. 

It is intended that the student Experience the processes of the actor - mental, physical, 

intellectual and emotional. Who understands how the inner life of a character is 

created and how it is expressed in physical and technical, to live the "Here and Now" 

terms being present in the moment, reacting and adapting to each other, making life 

flowing on stage. 

In this sense, it adopted the principle of an intense practice during the UC so that each 

student make a direct and personal experience of field work of its future actors. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia da disciplina de Representação de Atores concretiza-se através de aulas 
que invocam o lecionamento teórico a partir duma realidade prática e de aplicação. 
Propõe-se aos alunos o abandono da sua posição de realizador e que façam uma 
experiência de trabalho do ponto de vista do ator e das exigências da representação. 
Consequentemente, o aluno realiza ao longo da disciplina uma sequência de exercícios, 
que a partir duma consciência da sua realidade física e psíquica, procuram dotá-lo da 
capacidade de expressão própria de um ator. 
Exercícios de confiança e dependência, de observação e adaptação ao momento 
preparam a segunda fase de lecionamento que ajuda o aluno a fazer a experiência duma 
primeira construção duma personagem. 
Os exercícios de improvisação que visam a criação duma personagem na sua 
articulação com uma determinada situação são seguidos por outros que levarão o aluno 
a ter de lidar com uma cena e o seu texto. 
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 e participação, exercícios individuais e de grupo realizados em aula, 
produção de um trabalho fora de aula. 
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8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology of the discipline of Representation Azores is achieved through 

classes that invoke the theoretical leccionamento from reality and a practical 

application. 

It is proposed to students dropping out of its position of director and to do a work 

experience from the point of view of the actor and the demands of representation. 

Consequently, the student makes over the course a sequence of exercises that from a 

conscience of their physical and psychic reality, seeking to give it the capacity for self-

expression of an actor. 

Exercises of trust and dependency of observation and adaptation to time prepare a 

second phase of leccionamento that helps the student to experience a first building a 

character. 

The improvisation exercises aimed at creating a character in their relationship with a 

particular situation is followed by others that will lead the student to have to deal with 

a scene and your text. 

The space tutoring this course is suitable for a leccionamento 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 and participation, individual and group exercises in class, producing a 

work outside of class. 

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

CHARACTERS MAX) 

Boleslavski, Richard - Acting The Frst  Six Lessons, ed. J.R. Isaacs, 2011 
Carney, Ray - Cassavetes on Cassavetes, Faber and Faber, London, 2001 
Rabiger, Michael -  Directing, Film Thecniques and Aesthetics, Focal Press, 1997  
Ray, Nicholas - Action- sur la direction de acteurs, Yellow Now, FEMIS, 1992 
Stanislavski, Constantin -  A Preparação do Actor, C.Brasileira 
                                       -  A Construção da Personagem, C.B. 
                                       -  Criação de um Papel,  C.B. 
Strasberg, Lee -  L´Actors Studio et la Methode: le rêve d'une passion, Intereditions, 
1989. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


